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 ذوب آهن، عاشق ورزشگاه کارگاهى!
گذر پوست به دباغ خانه افتاد

بچسب به
 ذوب آهن 

بزرگــــوار!
12

جاى صبحانه این میوه 
را بخورید تا الغر شوید

سونى، مدل جدید هدست پلى استیشن سونى، مدل جدید هدست پلى استیشن VRVR را معرفى کرد را معرفى کرد
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آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

چاپ دوم

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت در 
شرایطمناقصه (ریال)

حفاظت فیزیکى شهر جدید مجلسى، اراضى 200961397000011
دولتى و ساختمان هاى شرکت عمران مجلسى

5/000/000/000
داراى تأیید صالحیت حفاظتى و مجوزات الزم از 250/000/000یکسال

نیروى انتظامى و پلیس پیشگیرى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصات عمومى ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
به نشانى www.setadiran.ir اقدام نماید:

تاریخ انتشار مناقصه در سایت: 96/07/11
شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 96/07/18

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/07/29
زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/07/30

نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733   

www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى
م الف: 92255کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

خمره اى پر کن ز تسنیم              روح را با آن به سقایى فرست
تسنیم چشمه اى در بهشت است که آب آن از آسمان بهشت فرو مى ریزد و از بهترین نوشیدنى هاى بهشت است که رتبه  

بزرگى دارد و مقربان درگاه الهى از آن مى نوشند و دسترسى به آن را سزاوار مسابقه در قالب مؤمنان مى داند.

با عنایت حق تعالى دختران توانا، پر تالش و ساعى باغ عدالت با تدبیر و توانایى، سالمتى و سرزندگى، نشاط و نظم، یارى و یارى رسانى به 
دیگران و آموزش و مهارت ها و مدیریت خالقیت به موفقیت هاى چشمگیرى دست خواهند یافت.

این واژه ها خالصه اى از آنچه است که دانش آموزان متوسطه اول عدالت دانشگاه اصفهان در سال تحصیلى 97 – 96 در کالس هاى 
مهارتى تسنیم در مدرسه در کنار کتب و مطالب درسى آموخته و با شیوه هاى مختلف تمرین مها مى نا تا بصورت مهارتى نهادینه درآید.

ت: تدبیر
 پایان کار را نگریستن و تأمل و تفکر و اندیشه کردن در عاقبت کارها و تصمیم ها و توانایى: شناخت نقاط قوت ذهنى و بدنى است که دانش آموزان باغ 

عدالت با مطالعه ى کتاب من ...... عدالت ......... تسنیم .......... که توسط مدیریت آموزشگاه نگاشته و به هر دانش آموز یک جلد اهداء شده است مى آموزند 
که چگونه با شناخت اهداف و ارزش هاى کارى و شناخت عالئق و استعدادها و تیپ شخصیتى و توانائى هاى خود و ایجاد و افزایش آگاهى هایشان در مورد 

رشته هاى تحصیلى دوره ى متوسطه دوم و دانشگاه مسیر شغلى و تحصیلى مدبرانه اى براى خود تصویر و تنظیم کنند.

س: سالمتى و سرزندگى
ن: نظم و نشاط

نظم و نشاط در فعالیت هاى حرکتى و ورزشى و بازدید ها و فعالیت هاى مشارکتى و گروهى تسنیم تقویت و تمرین خواهد شد.

ى: یارى و یارى رسانى به دیگران 
اعتقاد ما این است که دوست داشتنى ترین خلق پیش خدا کسى است که مردم را یارى کند و به آن ها نقصى رسانده یا آن ها را خوشحال کند یارى و 

یارى رسانى به دیگران که «ى» تسنیم آموزشگاه متوسطه اول عدالت است با برخى اعمال عبادى مقایسه شده است.
م: مهارت

 مهارت به ما کمک مى کند بیاموزیم چگونه زندگى شاد و موفقى داشته باشیم و پس از شناخت استعدادها و نقاط قوت خود آن را پرورش دهیم و 
بیاموزیم چگونه با دیگران ارتباط خوب و صمیمانه اى برقرارکنیم، چگونه احساسات، آرزوها و خواسته هاى خود را بیان کنیم و مسائلى که در 

زندگى با آن مواجه مى شویم را حل کرده و خوب تصمیم بگیریم چگونه باهیجان هایى مثل ترس، خشم، خجالت، غمگینى کنار آمده و آن را 
درست ابراز کنیم.

گذر پوست به دباغ خانهگذر پوست به دباغ خانه

حسادت غلبه مى کنه 
ناجور...!

واکنش بهنوش بختیارى به کنایه مهراب قاسم خانى 10

را بخورید تا الغر شوید
11

  اعترافات 
 باور نکردنى
 قاتل 14 ساله
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جدیدترین ساخته سینمایى فرزاد مؤتمن با پشت سر گذاشتن پیش تولید طوالنى مدت، باالخره جلوى دوربین رفت. 
پیش از این حضور الناز شاکردوست، امیر جعفرى و سینا حجازى در این فیلم سینمایى قطعى شده بود اما هفته پیش 
مشخص شد که در «سراسر شب» 
مهدى سلطانى و آزاده صمدى هم 

به ایفاى نقش خواهند پرداخت.
فیلم ســینمایى «سراسر شب» به 
تهیــه کنندگى جــواد نوروزبیگى،

 12 مهرمــاه در تهــران کلیــد 
خورد.90 درصد از این فیلم در شب 
فیلمبردارى مى شــود و تقریبًا همه 

لوکیشن هاى فیلم در تهران است.
مؤتمــن پیش تر در مورد داســتان 
«سراسر شب» گفته بود: «"سراسر 
شب"، مرورى دارد بر زندگى یک فیلمســاز. فیلم دقیقًا درباره فیلمسازى است که فیلمى مانند "شب هاى روشن" را 
ساخته است و همان فیلم بوده که کلى سروصدا کرده است و حاال کارگردان قصه ما باید در مسیرى تازه با این حواشى 

برخورد کند.»

کارگردان فیلم سینمایى «عروس آتش» گفت: امکان ساخت 
فیلم مشترك ایران و لهســتان با نام «قطار زمستانى» بعد از 

چندین سال هنوز محقق نشده است.
خسرو سینایى، کارگردان فیلم «مرثیه گمشده» که به حضور 
لهستانى ها در ایران اختصاص دارد، در نشست خبرى هفتاد و 
پنجمین سالگرد ورود مهاجران لهستانى به ایران اظهار داشت: 
سال 1349 پدر دوست مسیحى ام فوت کرد و براى خاکسپارى 
به قبرستان ارمنى ها در دوالب تهران (منطقه 14) رفتیم. هنگام 
قدم زدن در این قبرستان با سنگ قبرهاى لهستانى هاى مهاجر 
در ایران مواجه شــدند. پس از آن به مدت چهار سال یعنى تا 
1353 به وزارت فرهنگ و هنر و تلویزیون آن زمان براى ساخت 

فیلم اصرار کردند اما براى آنها اهمیتى نداشت. 
سینایى ادامه داد: در سال 53 آقاى ایرج گرگین مرا صدا کرد و 
گفت شاه و ملکه به زالندنو (نیوزلند) رفتند و در بدو ورود با چند 
کودك لهستانى مواجه شدند که سرود مى خواندند، بچه هاى 
لهستانى که با کشــتى از طریق بمبئى به زالندنو برده شدند و 
تابعیت آنجا را گرفتند. اگر بخواهى مى توانى به زالندنو بروى و 

درباره لهستانى ها فیلم بسازى.
وى ادامــه داد: به زالندنو رفتــم و در آنجا محبتى به ما شــد 
که محبت به مردم ایران بود. پس از بازگشــت به اتفاق چهار 
فیلمبردار به شــهرهاى اصفهان، اهواز، قزوین و... رفتیم و 19 
ساعت فیلم از قبرســتان ها و محله هاى متعلق به لهستانى ها 
تهیه کردیم. وقتى در سال 54 از تلویزیون استعفا کردم، پوزتیوها 
و نوارهاى صدا را به آتلیه شخصى ام بردم تا فیلم را تمام کنم. 
سال 55 شرایط مملکت سیاست زده بود و دیدم اگر نشان دهم 
که شــاه و ملکه به زالندنو رفتند که فیلم سفارشــى مى شود، 
اگر هم نشــان ندهم که من را مؤاخذه مى کنند که چرا با پول 

تلویزیون رفتى و سفارش ما را انجام ندادى!
وى افزود: انقالب شــد و سه ســال بعد که آقاى سیدمحمد 
بهشتى از مدیران تلویزیون شده بود، نزد او رفتم و گفتم حاضرم 
نگاتیوها را بخرم. ایشــان زیرکى کرد و گفت دو نفر اول باید 
راش ها (19 ساعت فیلم خام) را ببینند تا تصمیم بگیریم. عبدا... 
اسفندیارى و داود میرباقرى آمدند و راش ها را دیدند و بعد که 
رجوع کردم گفتند نمى فروشیم بلکه سرمایه گذارى مى کنیم تا 

آن را بسازى! موسیقى فیلم و متن آن را نوشتم و فیلم مونتاژ شد، 
حال باید قطع نگاتیو مى شد و آن را به تلویزیون دادم. دو هفته 
گذشت و خبرى نشــد تا اینکه به من گفتند از نگاتیوهاى شما 
فقط پنج دقیقه موجود اســت که متعلق به سفر شاه به زالندنو 
است. بنابراین مجبور شــدم در انبار تلویزیون ساعت ها وقت 
بگذارم تا نگاتیوها را پیدا کنم و همه غیر از یکى را پیدا کردم و 

فیلم ساخته شد و البته دوباره در آرشیوهاى تلویزیون گم شد!
سینایى با اشاره به استقبال از فیلم «مرثیه گمشده» در لهستان 
گفت: بخاطر این فیلم در ســال 2008 نشانه شوالیه جمهورى 
لهستان توســط رئیس جمهور فقید این کشور به من اهدا شد. 
همچنین تفاهم همکارى براى ساخت فیلم سینماى مشترك 
به کارگردانى بنده میان لهســتان و فارابى امضا شــد. نام این 
فیلم، «قطار زمستانى » بود که فقط هشت میلیارد تومان بودجه 
مى خواست (نیمى بر عهده لهســتان بود) ولى متأسفانه هنوز 
این موضوع محقق نشــده و این در حالى است که بازیگر اول 
فیلم آقاى عزت ا... انتظامى بود که متأسفانه دیگر امکان بازى

 ندارند.

روایت ناتمام حضور لهستانى ها در ایران

جدیدترین تصاویر فیلم سینمایى «مأموریت غیر ممکن 6» با 
بازى «تام کروز» از سوى سازندگان این فیلم منتشر شد. یکى 
از این تصاویر تام کروز را نشان مى دهد که در حال پریدن از 

یک ساختمان چهار طبقه است.
فیلم ســینمایى «مأموریــت غیر ممکن 6» بــه کارگردانى 
«کریستوفر مک کوآیر» 6 ژوالى سال 2018 اکران خود را 

در سینماهاى آمریکا آغاز خواهد کرد.

عالوه بر تام کروز بازیگر همیشــگى مجموعــه فیلم هاى 
«مأموریــت غیرممکن»، «ونســا کربى»، بازیگر ســریال 
پرطرفدار «تاج»، براى بازى در فیلم «مأموریت غیرممکن6» 

جلوى دوربین رفته بود.
«هنرى کاویل»، «ربکا فرگوسن» به همراه «سیمون پگ» 
و «جرمى رنر» از دیگر ستارگانى هستند که در این فیلم نقش 

آفرینى مى کنند.

فیلمبــردارى و تولیــد فیلــم «مأموریــت غیرممکن6»  
از تاریــخ 10 آوریــل 2017 در شــهر پاریــس آغــاز 
شــده و هم اکنــون مراحــل نهایــى را پشــت ســر

 مى گذارد.
«مک کوآیر»، نخستین کارگردانى است که کارگردانى بیش 
از یک قسمت از مجموعه فیلم هاى «مأموریت غیر ممکن» 

را بر عهده داشته است.

در این ستون شما را به خواندن یک داستان کوتاه 
سینمایى از رضا کیانیان دعوت مى کنیم:

براى فیلم «صد سال به این سال ها» سامان مقدم 
کنار اســکله جمع بودیم. من و پرویز پرستویى هر 
کدام مان یک سوى صحنه بودیم. یک پسر جوان 
دنبال من و پرویز بود. عینکى بود و دیدش کم بود. به 
طرف هر کدام مان مى آمد، جاى مان عوض مى شد. 
براى پیداکردن ما خیلى زحمت مى کشید. باالخره 
مرا پیدا کرد و آمد نزدیک. امضا گرفت و بعد خواست 
عکسى بگیرد. قبول کردم. رفت و عکاس دوره گرد 
بندر را آورد. عکاس که مرا دید، خوشحال شد. برقى 
در چشمانش تتق کشید. فکرش را خواندم. داشت 
در ذهنش کلى مشترى ردیف مى کرد تا با خودش 
بیاورد و با من عکس بگیرند. جوان عینکى که آماده 
شد و دست روى شــانه  من انداخت، به من گفت: 
«راستى من با خودم پول نیاوردم. شما حساب کنید، 

بعد من با شما حساب مى کنم.»
پریدن تام کروز از یک ساختمان 4 طبقه

پس از اعالم حضور 
فاطمه معتمدآریا 
ســریال  در 
«گرگ و میش» 
بسیارى از رسانه ها 
اخبــارى با 
ع  ضــو مو
پایان ممنوع 
التصویــرى این 
بازیگر در صداوسیما 
منتشر کردند. اما فاطمه 
گودرزى جایگزیــن او در 
این سریال شــد و سپس همایون 
اسعدیان اعالم کرد که با این بازیگر در مورد بخش هایى 
از فیلمنامه به توافق نرسیدند و ممنوع التصویرى او مطرح 
نبوده است. حاال تهیه کننده «گرگ و میش» گفته على 
رغم عالقه معتمد آریا براى حضور در این ســریال، 
طوالنى بودن زمــان فیلمبردارى ایــن مجموعه، 
عامل اصلى جدایى این بازیگر از «گرگ و میش» 

بوده است.
پیش از ایــن و پس از جایگزین شــدن فاطمه 
گودرزى به جاى فاطمه معتمد آریا در سریال 
«گرگ و میش»، همایون اســعدیان درباره 
انصراف فاطمــه معتمدآریــا از حضور در 
این مجموعه گفته بــود: «با خانم فاطمه 
معتمدآریا توافقاتمان را کــرده بودیم. 

ایشان قرار بود در ســریال حضور داشته باشند، برخالف 
جوسازى هایى که انجام شد مبنى بر اینکه ایشان ظاهراً 
ممنوع التصویر هستند، ممنوع التصویر نیستند بلکه ما بر 
روى مواردى از فیلمنامه با ایشــان به توافق نرسیدیم. از 
طرفى ایشان برنامه هایى براى سفرهاى خارجى داشتند و 
ما احساس کردیم که امکان همکارى با هم را نداریم و این 
تصمیم ارتباطى به این نداشت که ایشان ممنوع التصویرند 
چرا که تلویزیون هم از این بازیگر استقبال کرده بود و هیچ 

مشکلى براى حضور ایشان نداشت.»
پس از گذشــت بیش از ده روز از صحبت هاى اسعدیان، 
حســین طاهرى تهیه کننده «گــرگ و میش» روایت 
جدیدى را در مورد عدم حضــور فاطمه معتمد آریا در این 
سریال مطرح کرد و گفت: «از بهمن ماه کار پیش تولید 
این سریال را شــروع کردیم و به موازات بازیگران اصلى 
این ســریال، 400 نفر از بازیگران تئاتر هــم براى مان 
کار ارســال کردند. به همین نحوه بازیگران این سریال 
انتخاب شــدند. ما در انتخاب بازیگر به خانم معتمدآریا 
رسیدیم، از ایشــان دعوت کردیم دو ماه هم باهم جلسه

 داشتیم.»
این تهیه کننده تلویزیون در پایان درباره عالقه معتمدآریا 
براى بازى در سریال هاى تلویزیونى هم گفت: «ایشان 
دوست داشتند در این مجموعه همکارى کنند، اما چون 
نقشى که قرار بود ایشان بازى کنند نقش طوالنى و پرکار 
و پر رنگى بود و ایشان برنامه هاى از پیش تعیین شده اى 
داشتند، برنامه هاى شــان با زمان تصویربردارى تداخل 
داشت و مدت زمان زیاد کار ما مانع حضور ایشان در این 

سریال شد.»

تهیه کننده سریال جدید تلویزیونى توضیح مى دهد

چرا فاطمه معتمدآریا به «گرگ و میش» نرفت
بهنوش بختیارى نوشت: «اتفاق هاى خوب در راه است. 
همون چیزهایى که در لیست آرزوهام بودن... این روزها 
هرکس که ممنوع کار و ممنوع التصویر و خالصه همه 
درها به روش بسته س... برکت و احترامى در زندگیش 
نیست... و از همه جا اخراج مى شــه... به واسطه قلب 
ناصاف و فضولى هاى بیجــا... و اظهارنظرهاى رنگ 
وارنگ راجع به همــه... یه گیرى به ما میــده... بلکه 

همیشه در صدر اخبار باشه...
خدایا شــکرت که اینقدر به من عزت دادى که جایى 
هســتم که با پرداختن به کارهاى ایــن حقیر... یکى 
دوروزى تیتر میشــن... و بعد دوباره یقه یکى دیگه رو 
مى گیرن... از روزنامه نگار تا الى ماشــاءا... هرکى که 
کاروبارش از این دوستان بهتر باشه... مورد غضب این 

عزیزانه... حاال بماند که حرمت رفاقت و همکارى 
کیلو چند؟حسادت غلبه میکنه ناجوووور... 

جالب اینجاس که کســانى بــا من بد 
مى کنن که من همیشــه هواشونو در 
کارها داشــتم... و هرگز نه آزارى و نه 
بى احترامى از من دیــدن... و خداوند 
چقــدر ناظر و شــاهد بــر ذات و روح

 انسان هاست...
کاش برن با همقد خودشون شوخى کنن...

کاش احترامشون رو دســت خودشون نگه 

دارن... ما که کارى با کسى نداشتیم... من آرزو مى کنم 
رفقا از این بیکارى در بیان که دست از سر ما بردارن.»

مهراب چه گفته بود؟
مهراب قاســم خانى پیش از این با انتشار پستى از خود 
و همچنین عکسى که روى تخت بیمارستان است در 

صفحه اینستاگرامى اش نوشت:
«دیروز ســیامک انصارى نامرد برام یه تیزر تبلیغاتى 
داخلى جدید فرستاد که نمى تونم بگم چه تیزرى بود، 
ولى اونقدر خندیدم داشتم خفه مى شدم. ریه ام رو هم 
که معرفى کرده بودم خدمتتون... هیچى دیگه، نتیجه 

اش شده این...
پ.ن اول: تا من باشم به مردم نخندم.

پ.ن دوم: نگران نباشید. قول مى دم نمیرم. اصًال دلم 
نمى خواد روى سنگم بنویسن از خنده مرد. خیلى 

ضایعه.»
ظاهراً منظور مهراب قاسم خانى تیزر 
تبلیغاتى درباره یک عطر بوده است 
که بهنوش بختیارى در آن حضور 
دارد و این روزها در شــبکه هاى 

اجتماعى در حال انتشار است.

واکنش بهنوش بختیارى به کنایه مهراب قاسم خانى
حسادت غلبه مى کنه ناجور...!

خسرو سینایى: امکان ساخت فیلم «قطار زمستانى» هنوز محقق نشده است

 داستانک هاى سینمایى رضا کیانیان

شما حساب کنید!

هرچند در روزهاى اخیر و بعد از بازداشت گردانندگان 
یک ســامانه اینترنتى عرضه محصوالت سینمایى 
نگاه ها به سمت قاچاقچیان حاضر در فضاى مجازى 
رفته اما قاچاقچیان میدانى شبکه خانگى سال هاست 

آفت جان شبکه خانگى هستند.
نبود قوانین الزم براى نظــارت بر کارخانجات تولید 
لوح فشرده موجب شده در ماه هاى اخیر برخى از این 
کارخانجات به همکار قاچاقچیان میدانى بدل شده و 
نه فقط نسخه غیرمجاز برخى سریال ها مانند فصول 
تازه «فرار از زندان» و «بازى تاج و تخت» را به طور 
گسترده تکثیر کنند که نقش قابل توجهى هم در تکثیر 
انیمیشــن هاى غیرمجاز و در کنارش فیلشم هاى 

سینمایى داشته باشند.
حسین فرحبخش، تهیه کننده قدیمى سینماى ایران 
که مدت هاســت در کمیته صیانت از محصوالت 
سمعى-بصرى حضور دارد و به لحاظ عملیاتى فعالیت 
هاى مؤثرى در شناسایى قاچاقچیان داشته، با اشاره 
به اینکه مهمترین آفــت قاچاق میدانى محصوالت 
فرهنگى همین کارخانجات خالفکار هستند خواستار 
برخورد مقامات قضائى با آنهــا و در کنار آن نظارت 

ارشاد بر این کارخانجات شد.
فرحبخش گفت: تا زمانى که برخى کارخانجات تولید 
لوح فشرده به همکارى با شبکه قاچاق محصوالت 
فرهنگى مى پردارند و فیلم هــاى مختلف ایرانى و 
فرنگى به خصوص انیمیشن ها را به صورت غیرمجاز 
تکثیر مى کنند مشکل شــبکه قاچاق میدانى حل 

نخواهد شد.
این تهیــه کننده ادامــه داد: فروشــندگان میدانى 
محصــوالت غیرمجاز هرچند متخلف محســوب 
مى شوند اما تخلف اصلى را تولیدکنندگان محصوالت 
انجام مى دهند که آنها هم رابطه نزدیکى پیدا کرده اند 
با برخى کارخانجات تولید لوح فشرده. این کارخانجات 
چون نظارت کافى بر آنها وجود ندارد و حواسشان به 
عواقب کارشان نیست به طور گســترده به تکثیر 

غیرمجاز مشغولند.
این عضو کمیته صیانت از محصوالت ســمعى-

بصرى خاطرنشان ســاخت: تولید لوح فشرده در 
کارخانجات باید تحت نظارت مســتقیم وزارت 
ارشــاد باشــد و تولیدکنندگان لوح فشرده باید 
به ازاى تــک تــک دى.وى.دى هایى که تولید 
مى کنند از وزارت ارشــاد مجوز بگیرند. ارشــاد

 مى تواند در تمامى کارخانجات لوح فشرده ناظرانى 
را داشته باشد که شبانه روزى فعالیت کارخانجات 
را رصد کنند مبادا حتى یک دى.وى.دى غیرمجاز 
تولید شود. شــک نباید داشــت در صورت اجرایى 
شــدن این نظارت، آمار قاچاق میدانى به طرز قابل

 مالحظه اى کاهش خواهد یافت.

یک مقام ارشد سینمایى فاش کرد

همکارى کارخانجات 
تولید لوح فشرده
 با شبکه قاچاق!

آغاز فیلمبردارى فیلمى که 90 درصدش، شب است

پس از اعال
فاطمه

در 
«گرگ
بسیارىا
اخبـ
مو

پایان
التصویـ
بازیگردر ص
منتشر کردند.
گودرزى جایگزیـ
اینسریال شــد و سپس
اساسااساااااساساساسسعدیان اعالم کرد که با این بازیگر در مورد بخ
اازز فیلمنامه به توافق نرسیدند و ممنوعالتصویرى
نبوده است. حاال تهیه کننده «گرگو میش»گ
رغم عالقه معتمد آریا براى حضور در این س
طوالنى بودن زمــان فیلمبردارى ایــنم
عامل اصلى جدایى این بازیگر از «گرگ

بوده است.
پیش از ایــن و پس از جایگزین شــد
د گودرزى به جاى فاطمه معتمد آریا
«گرگ و میش»، همایون اســعدی
انصراف فاطمــه معتمدآریــا از
این مجموعه گفته بــود: «با خا
توافقاتمان را کــرد معتمدآریا

تهیه کننده سریال جدید تلویزیونى توض

چرا فاطمه معتمدآریا به «گرگو
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صوالت 
یرانى و 
یرمجاز
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ه

ند که حرمت رفاقت و همکارى 
 غلبه میکنه ناجوووور... 

 کســانى بــا من بد 
میشــه هواشونو در 
 هرگز نه آزارى و نه 
 دیــدن... و خداوند 
اهد بــر ذات و روح

خودشون شوخى کنن...
رو دســت خودشون نگه 

نمى خواد روى سنگم بنویسن از خنده مرد. خیلى
ضایعه.»

ظاهراً منظور مهراب قاسم خانى تیزر 
تبلیغاتى درباره یک عطر بوده است 
که بهنوش بختیارى در آن حضور 
دارد و این روزها در شــبکه هاى 

اجتماعى در حال انتشار است.
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این سبزى عالوه بر آنکه سرشار از مواد مغذى همچون ویتامین هاى A، K و مواد معدنى از قبیل 
باالیى از کلســیم در آن وجود منیزیم، روى و فســفر است، سطح 

جذب مى شود.دارد کــه به راحتــى در بدن 

انگور داراى 79 درصد آب، 14درصد قندهاى مختلف، 
امالح معدنى و مجموعه اى از عناصر و ترکیبات سودمند 
است. انگور داراى ویتامین هاى A ، B، C ، D و امالحى 
مانند آهن، منیزیم، منگنز، کلر، ید، آرســنیک، فسفر و 

سیلیس است.همچنین داراى مقدار زیادى تانن است.
دم کرده برگ جوان انگور براى دفع ادرار، درمان بیمارى 
نقرس، زردى و استفراغ مفید اســت. قند انگور به طور 
مستقیم و آسان وارد خون مى شود و در عضالت و کبد 
ذخیره مى شود. در حالى که سایر قندها باید به قند خون 

تبدیل شده و بعد وارد خون شوند.
تمام خواص انگور در کشمش است. حتى ارزش غذایى 
کشمش از انگور باالتر است. خوردن انگور معده را کامًال 
تخلیه کرده، ادرار را زیاد مى کند و فضوالت معده را از بین 
مى برد. انگور از امراضى مانند ترش کردن، سوء هاضمه، 
امراض جلدى، خونریزى معده ،ایجاد سنگ کلیه و مثانه 

جلوگیرى مى کند.
آب انگور داراى مقادیرى قند، تانن، فسفات، مواد صمغى، 
کلسیم و منیزیم است. مالیدن آب انگور تازه روى پوست 

صورت باعث شادابى، جوانى و شفافیت چهره مى شود.
همچنین شیره انگور ملین اســت و براى کسانى که بر 
اثر یک بیمارى طوالنى یا عمل جراحى ضعیف شده اند، 

بسیار مفید است.
اگــر انگــور را بــه جــاى صبحانــه بخوریــد 
و تــا ظهــر غــذاى دیگــرى نخوریــد، الغــر

 مى شوید.
انگور براى درمان التهاب معده و روده، کم خونى، زیادى 
اوره، زیادى چربى خون، امراض قلبى،  بیمارى  نقرس، 
احتقان کبد، سنگ هاى صفراوى، بیمارى هاى پوستى، 
خروج مواد سمى از بدن و تجدید قواى بدن پس از زایمان 

مفید است.

جرم گوش بر خالف باور عموم مردم که آن را ماده مزاحم 
و بى ارزش مى دانند، به محافظت از گوش کمک مى کند 

و آن را تمیز و سالم نگه مى دارد.
این ماده که بسیارى از ما دل خوشى از آن نداریم همچنین 

مى تواند نشانگرى از وضعیت سالمت نیز باشد.

جرم گوش به رنگ سبز یا زرد است  
رنگ جرم گــوش در حالت عادى نارنجــى کمرنگ تا

 قهوه اى پر رنگ اســت، امــا اگر با رنــگ هایى مانند 
زرد، ســبز، ســفید یا ســیاه مواجــه شــدید، این مى 

تواند نشــانه اى از یــک عفونت بــوده و بایــد براى 
برســى دقیق شــرایط بــه پزشــک مراجعــه کنید. 
عفونت ها مــى توانند به ناگاه شــکل بگیرنــد، بدون 
اینکه پزشــکان قادر به مشــخص کردن دلیل اصلى 
آن باشــند، اما در مواردى مانند گوش شــناگران، باقى 
مانــدن آب در گوش مــى تواند محرك یــک عفونت

 باشد.

جرم گوش پوسته پوسته است  
اگر جرم گوش و کانال گوش شما پوسته پوسته و خشک 

است، این مى تواند در حقیقت نشانه اى از اگزما باشد. مردم 
مى توانند در گوش خود نیز به اگزما مبتال شوند، اما درمان 

آن بسیار آسان تر است.

جرم گوش بدبو است  
جرم گوش هیچــگاه نبایــد داراى بو باشــد. اگر این 
گونه اســت، مى تواند نشــانه اى از عفونت باشد. این 
بیمار اســت که به طور معمول بو را احســاس مى کند، 
اما احتمال اینکه توجــه دیگران نیز به آن جلب شــود 
نیز بسیار زیاد اســت. در هر صورت، این شــرایط باید

 درمان شود. 

جرم گوش به بیرون عبور مى کند  
اگر پس از تمرینات ورزشى احساس رطوبت بیشترى در 
گوش هاى خود دارید، احتماًال عرق موجب آن شده است، 
اما اگر از خواب بیدار شــده و با بقایاى جرم گوش روى 
متکاى خود مواجه شده اید، این نشانه اى از یک عفونت 

گوش یا بیمارى مزمن گوش است.

جرم گوش خود را احساس مى کنید  
اگر به طور مداوم جــرم گوش را در کانــال گوش خود 
احساس مى کنید، این مى تواند به ایجاد گرفتگى و نیاز به 
پاکسازى گوش توسط پزشک اشاره داشته باشد. بر خالف 
باور عموم، گوش پاك کن هاى پنبه اى به پاکسازى گوش 
ها کمکى نمى کنند و در عوض جرم گوش را هرچه بیشتر 
به درون کانال گوش هل مى دهند که مى تواند به تجمع، 
تحریک و حتى آسیب دیدگى اســتخوان هاى شنوایى

 منجر شود. 

جرم گوش احساس خارش ایجاد مى کند  
همه ما هر از چند گاهى احســاس خارش در یک نقطه 
از بدن خود را تجربه مى کنیم، اما اگــر به طور مداوم با 
احســاس خارش در قســمت درونى گوش خود مواجه 
هستید، این مى تواند نشانه اى از بروز یک مشکل باشد. 
احســاس خارش در گوش مى تواند نشــان دهنده یک 

عفونت باشد.

جرم گوش خشک و تیره است  
اگر متوجه شــدید که جرم گوش متراکم تر، خشک تر، 
یا تیره تر از حد عادى اســت این مى تواند نشــانه اى از 
افزایــش ســن و پیــرى عمومى باشــد. بــا افزایش 
ســن، جرم گــوش خشــک تر و پوســته پوســته تر

 مى شود.

بر اســاس تحقیق جدیدى که با هدف یافتن راه هاى ســاده و مؤثر براى کاهش تأثیر اســترس و سایر احساسات 
منفى انجام شده اســت، صحبت کردن با خود به صورت سوم شــخص، مى تواند به کنترل احساسات فرد کمک

کند.
این مطالعه نشــان مى دهد که چند کلمه  حرف آرام در مورد خودتان به صورت ســوم شخص به اندازه  

صحبت کردن اســتاندارد با خودتان به صورت اول شخص، تالش ذهنى صرف مى کند؛ اما در متعادل 
نگه داشتن احساســات مؤثرتر اســت. طبق یافته هاى محققان، تمام چیزى که الزم است این است 
که چشم اندازى داشــته باشــید و خودتان را به عنوان فرد دیگرى که ممکن است شــما را ببیند، 
ببینید. به عبارت دیگر، یک گام ذهنى به عقب برگشــتن مى تواند مانع از تغییرات شــدید اخالقى

 شود.
به عنوان مثال اگر احساس ناراحتى مى کنید، مى توانید به جاى اینکه به خودتان بگویید «چرا من 

آشفته هستم؟» بگویید «چرا پژمان آشفته است؟» (مثالً اسم شما پژمان است).  

مطالعات نشــان مى دهد عالوه بر مــواد غذایى، برخى 
محصوالت دارویى، آرایشى و بهداشتى نیز حاوى گلوتن 
هستند که مى توانند بیماران مبتال به سلیاك را با مشکل 

مواجه کنند.
برخى مواد غذایى حاوى برچسب فاقد گلوتن هستند که 
به بیماران مبتال به سلیاك کمک مى کند انتخاب بهترى 
داشته باشند ولى برچســب فاقد گلوتن در مواد آرایشى 
بهداشتى دیده نمى شود و مصرف این مواد بیماران مبتال 

به سلیاك را آزار مى دهد.
سلیاك یک بیمارى گوارشى اســت که سبب مى شود 
سیستم ایمنى بدن بر اثر مصرف یک پروتئین به نام گلوتن، 
به پرزهاى روده کوچک حمله کند و باعث اختالل در جذب 
مواد غذایى شود. گندم و جو حاوى پروتئین گلوتن هستند. 
در ادامه هفت محصول حاوى گلوتن معرفى شــده که 

بیماران مبتال به سلیاك باید از آنان اجتناب کنند. 

دارو  
برخى داروها از جمله Tekturna HCT (داروى ضد 
فشــار خون)، Sanctura (داروى مثانه بیش فعال) و 
داروى Doryx (یک نوع آنتى بیوتیک) حاوى گلوتن 
هستند.  اکثر داروها گلوتن ندارند، با این حال قبل از خرید 

دارو باید با داروساز در این زمینه مشورت کرد.

مکمل هاى ویتامین   
دربرخى مکمل هاى ویتامین از گلوتن براى ترکیب مواد 
استفاده مى شــود. در واقع این ماده ارزان نقش چسب را 
ایفا مى کند. برخى محصوالت نیز از مواد چسبنده دیگر 

استفاده مى کنند. تنها راه بررسى مواد تشکیل دهنده 

مکمل هاست که در برچسب شیشه نوشته شده است.

قالب ارتودنسى   
معموًال قالب ارتودنسى و سایر محصوالت پلیمرى قابل 
استفاده در دهان و دندان حاول گلوتن هستند. محققان 
معتقدند قالب هاى ارتودنسى که سیم ها را در دهان ثابت 
نگه مى دارند، حاوى متیل متاکریالت هستند. این ترکیب 
براى ســاخت پلیمر ضرورى است و همین ترکیب براى 

بیماران مبتال به سلیاك مضر است.

کرم ضد آفتاب  
برخى از کرم هاى ضد آفتاب، به ویــژه کرم هاى حاوى 
عصاره گندم و ویتامین E حاوى گلوتن هســتند که به 
عنوان تثبیت کننده در محصوالت استفاده مى شود. گلوتن 
در برخى محصوالت آرایشى بهداشتى از رژ لب گرفته تا 
لوسیون هاى بدن وجود دارد و قبل از خرید باید به ترکیبات 

محصوالت توجه کرد.

غذاى حیوانات  
برخى مواد غذایى حیوانات حاوى گلوتن هستند و باید پس 

از تماس با دست به سرعت شسته شوند.

خمیر بازى   
خمیر بازى حاوى گلوتن است و از طریق تماس با دست 
به راحتى وارد سیسیتم گوارشى مى شود. از طرفى بعضى 
کودکان عادت دارند اشیا را داخل دهان ببرند و از این طریق 
میزان آسیب آن افزایش مى یابد. بهتر است این محصوالت 
در دسترس کودکان مبتال به سلیاك نباشد.  

جرم گوش درباره سالمت شما چه مى گوید؟

تا دو دهه قبل، اضافه وزن و چاقى هاى غیر مرضى منحصر و محدود به بزرگســاالن بود ولى متأسفانه سال 
هاســت روند رو به افزایش اضافه وزن و چاقى در کودکان خردسال و نوجوانان زنگ خطرى جدى را به صدا 

در آورده است.
براى داشتن وضعیت مناسب هورمونى یکى از عوامل مهم، وزن مناسب است زیرا وزن اضافه، بلوغ زودرس 
را به دنبال خواهد داشت و رشد قدى را محدود خواهد کرد. براى رسیدن به قد مطلوب، باید وزن کودکان را در 
محدوده طبیعى حفظ کرد. ازطرفى ترشح هورمون رشد که تأثیر مهمى در رشد مطلوب و ایده  آل دارد، کامًال 

تحت تأثیر تغذیه و تحرك فرد است.
محمد صفریان، متخصص تغذیه و رژیم درمانى با بیان اینکه چاقــى خطرناك یا پر خطر وجود ندارد، گفت: 

آنچه در چاق شدن کودکان و نوجوانان اهمیت دارد، خود مسئله چاقى نیست بلکه شدت چاقى است که مهم 
تلقى مى شود و بر اساس نمودارهاى رشد و قد و وزن مشخص مى شود، به این صورت که هرچه میزان چاقى از 

شاخص استاندارد نمودار رشد، باالتر باشد خطر بیشترى دارد و با خودش مشکالتى به همراه مى آورد.
وى با اشاره به تفاوت تعریف چاقى در کودکان و نوجوانان با بزرگساالن ، ادامه مى دهد: تفاوت چاقى کودکان 
و بزرگساالن در این است که براى بزرگساالن عدد ثابتى وجود دارد که مى توان بر اساس آن روى چاق بودن 
یا نبودن فرد نظر داد اما در کودکان تنها نمودارهاى رشد تعیین کننده و درهرکودکى هم میزان چاقى متفاوت 

است.
صفریان در خصوص مشکالت چاقى در کودکان افزود: چاقى چه در کودکان و چه در بزرگساالن مى تواند به 
بیمارى هاى خطرناکى مثل دیابت و اختالالت قلبى عروقى منجرشود اما مسئله اى که در کودکان و نوجوانان 

اهمیت دارد این است که چاقى آنها در کودکى به چاقى در سن بزرگسالى متصل نشود.
وى ادامه داد: چاقى در کودکان باید قبل از هفت سالگى با استفاده از روش هاى درست و رژیم هاى مناسب توسط 
پزشک برطرف شود چرا که اگرکودك از هفت سالگى عبور کند، در اغلب موارد چاقى در او باقى مى ماند و به 
چاقى در بزرگسالى منجرمى شود. صفریان با بیان اینکه چاقى در بعضى موارد عوارض ویژه ترى هم دارد،گفت: 

بلوغ زودرس، رشد قدى نامناسب و ضعف استخوانى از عوارض خاص چاقى در کودکان و نوجوانان است. 

چاقى کودکان را
 تا 7 سالگى درمان کنید!

راهکار جدید کاهش استرس

 با خودتان حرف بزنید!

Kاین سبزى عالوه بر آنکه سرشار از مواد مغذى همچون ویتامین هاى A، K و مواد معدنى از قبیل 

حححححسطح ببباباالیى از کلســیم در آن وجود منیزیم، روى و فســفر است، 
ننبدن جججذب مى شود.دارد کــه به راحتــى در 

ـترس و سایر احساسات 
 احساسات فرد کمک

ص به اندازه  
 در متعادل 
ین است 
را ببیند، 
خالقى

ا من 

خوراکى هاى 
غیرلبنِى حاوى کلسیم

 کلسیم ماده معدنى ضرورى براى رشد استخوان هاى کودکان است و همچنین به دلیل کمک به حفظ سالمت 
استخوان و عملکرد ماهیچه اى بزرگساالن بخش مهمى از رژیم غذایى بزرگساالن نیز به حساب مى آید.

کارشناسان تغذیه و سالمت توصیه مى کنند بزرگساالن 19 تا 64 ساله در روز 700 میلى گرم کلسیم مصرف کنند 
که این ماده معدنى بیشتر از طریق شیر، پنیر و منابع لبنى دیگر تأمین مى شود. با این حال مواد غذایى دیگرى هم 

وجود دارند که به دلیل برخوردارى از مقدار قابل توجهى کلسیم مى توان آنها را در رژیم غذایى گنجاند.

لوبیا سفید نه تنها سرشار از پروتئین، آهن و فیبر است بلکه منبع غنى از کلسیم به حساب مى آید.

بسیارى از افراد نمى دانند پرتقال داراى سطح باالیى از کلسیم است. مصرف تنها یک پرتقال 
70 میلى گرم کلسیم بدن را تأمین مى کند.

اغلب مردم خشکبار را در گروه اول منابع خوراکى حاوى کلسیم در نظر نمى گیرند در حالى که 
بسیارى از خشکبار داراى سطح قابل توجهى کلسیم هستند و در این میان بادام به طور خاص 

منبع غنى از کلسیم به حساب مى آید.

ساردین نه تنها سرشار از چربى امگا3 بلکه حاوى کلسیم هم هست.

انجیر عالوه بر آنکه حاوى آنتى اکسیدان ها و فیبر خوراکى است مصرف حدود پنج انجیر خشک 
در روز 135 میلى گرم کلسیم مورد نیاز بدن را تأمین مى کند.

این ســبزیجات همچون کلم داراى مقدار پایینى کالرى هستند و همچنین میزان چربى آنها 
پایین است اما از سوى دیگر سطح باالیى از فیبر و کلسیم در آنها وجود دارد. در این میان اسفناج 

منبع خوبى از کلسیم است.

لوبیا سفید

پرتقال

بادام  

ماهى ساردین  

انجیر  

سبزیجات برگ دار و سبزرنگ  

بروکلى  

جاى صبحانه این میوه را بخورید تا الغر شوید

محصوالت آرایشى و بهداشتى حاوى گلوتن 
که شما را متعجب مى کند

در دسترس کودکان مبتال به سلیاك نباشد. استفاده مى کنند. تنها راه بررسى مواد تشکیل دهنده 
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پلى آف جام جهانى در قاره آسیا در شرایطى 
برگزار  شــد که ســایت معتبر ESPN در 
گزارشى پنج پلى آف مهم قاره آسیا را انتخاب 

کرد که نام ایران در سه بازى حضور داشت.
ســایت معتبر آمریکایى  ایران را رکورددار 
حضور در حساس ترین پلى آف هاى تاریخ 
این تورنمنت معتبر فوتبال جهان در قاره کهن 

قلمداد کرد.
ســایت ESPN در گزارشــى پیرامــون

 پلى آف هــاى جنجالــى ادوار جام جهانى 
در میان پنج پلى آف برتر آســیا سه بار نام 
ایران را آورد و مدعى شد:« تیم اول قاره آسیا 
در رنکینگ فیفا که این بار بدون دردســر و 
مقتدرانه اولین حضور متوالى در جام جهانى 
را تجربه کرد در پنج بارى که توانسته طعم 
رقابت با تیم هاى بزرگ را در این جام بچشد 
ســه بار از پلى آف هاى دشــوار عبور کرده 
تا رکورددار حضور در این بازى ها باشــد». 
این سایت ورزشــى معتبر آمریکا ادامه داد:
« ایران – ژاپن ســپس ایران – استرالیا در 
پلى آف هــاى جام جهانى 1998 فرانســه 
در کنار ایران – ایرلند در جام جهانى 2002 
باعث شد تا این کشور و مردم فوتبالدوست 
آن براى رســیدن به بزرگ ترین تورنمنت 
فوتبالى جهان دقایق حساس و پراسترسى را 
تجربه کنند که یک بار پایانى خوش داشت و 

بار دیگر پایانى تلخ.»
ســایت ESPN این گزارش را به واســطه 
رویارویى دو تیم سوریه و اســترالیا در پلى 
آف قاره آسیا براى جام جهانى 2018 روسیه 
منتشــر کرد که در میان پنج پلى آف مهم 
تاریخ جام هاى جهانى نام ایران ســه بار به

 میان آمد.

در فرانســه، چراغ قرمزى وجــود دارد که 
عابران به محــض نادیده گرفتن آن براى 
عبور از عرض خیابان، ناگهــان با صداى 
بلند و وحشــتناك ترمز ماشــین روبه رو 
مى شوند و براى لحظاتى وحشت مى کنند. 
این چراغ هوشمند درست در همان لحظه 
از صــورت آنها عکس مى گیــرد تا ترس 
لحظه تصادف را نشان شــان بدهد و آنها 
را مجاب کند که دیگر نبایــد از هیچ چراغ 
قرمزى عبور کنند. محروم شــدن از سوى 
فیفا براى ســعید عزت اللهى، درست مثل 
همین چراغ راهنمایى اســت. ستاره اى که 
از خبر محرومیت از دو بــازى اول ایران در 
جام جهانى وحشت کرد اما به سرعت متوجه 
شد که تنها یک دیدار را از دست داده و هنوز 
مى تواند بخشى از تیم کى روش براى حضور 

در جام جهانى روسیه باشد.
سعید لحظات ترسناکى را پشت سر گذاشت 
اما صداى ترمزى که شــنید، واقعى نبود. 
این، بهترین تلنگر ممکن براى پسر مستعد 
خط هافبک تیم ملى بود. ســتاره اى که در 
توانایى هایش هیچ تردیدى وجود ندارد اما 
در ماه هاى منتهى به جام جهانى باید بیشتر 
از خودش مراقبت کنــد. در همه ماه هاى 
بازى زیرنظر کى روش، ســعید را مثل یک 
سرباز جنگى شناخته بودیم. یک مرد بالغ در 
اوج جوانى. در نبرد با کره جنوبى اما کودك 
درون او براى لحظاتى بیدار شــد و دردسر 
ساخت. از دست دادن یک مسابقه در جام 
جهانى، ضربه کمى نیست اما عزت اللهى 
را نمى کشد. او حواسش را جمع مى کند که 

دیگر از هیچ خط قرمزى رد نشود.   

ایران رکورددار 
پلى آف هاى مهم 

جام جهانى

  از چراغ قرمز 
رد نشو

در سال هایى که امیر قلعه نویى در استقالل حضور نداشته کمتر اتفاق 
افتاده است که به دوران حضورش در اســتقالل اشاره نکرده باشد و 
بخشى مهمى از مصاحبه ها و یا زمان کنفرانس هاى خبرى خود را به 
آن دوران اختصاص نداده باشد. فقط در دو سالى که وى در سپاهان 
بود یاد ایام حضور در استقالل ژنرال تا حد زیادى کاهش پیدا کرد و 
آن هم به دلیل آلرژى بیش از حد هواداران سپاهان به دو تیم قرمز و 

آبى پایتخت بود.
وى آن روزها در بــدو ورود به اصفهــان در گفتگو با یکى از 
خبرگــزارى ها  در کنار ســالم به ســپاهانى ها و مردم 
اصفهــان، به اســتقاللى هــاى اصفهان هم ســالم 
ویژه اى داشــت. موضوعــى که باعث خشــمگینى 
سپاهانى هاى متعصب شــد تا در ورزشگاه آرارات 
جلوى او را بگیرند و به او با لهجه اصفهانى تأکید 
کنند که: اینجا اصفهانه! فقط باید به ســپاهان 
فکر کنى! و البته در ادامه ژنرال به آن توصیه 
خشــن و قاطع هواداران تیفوسى اصفهان 

گوش کرد!
حــاال در دوران دوم حضــور قلعه نویى در 
اصفهان و این بار در ذوب آهن، چند هفته 
اى است که دوباره بسیارى از مصاحبه هاى 
وى بیش از آنکه بــه موضوعات ذوب آهن 
اختصاص داشته باشــد در رابطه با اســتقالل تهران است. وى در 
مصاحبه اخیر خود با خبرگزارى تسنیم باز هم درباره استقالل سخنان 
فراوانى گفته و  این بار صریح تر از قبل مدعى کم لطفى، شما بخوانید 
کم کارى و خیانت، بعضى از بازیکنانش در دو سال آخر حضور او در 

استقالل شده است.
این شــاید مهمترین بخش حرف هاى قلعه نویى در مصاحبه اخیر 
خود است:  «اتفاقاتى در آن دو سال (دو سال پایانى حضورش در 
استقالل) افتاد که براى مردم روشن شد. بازیکنانى که کم لطفى 
کرده و بعدها براى مردم مشخص شــد چه کسانى بودند. خدا 
بزرگ اســت و مى داند با کم لطفى ها چه کار کند.  با کریم 
بوســتانى صحبت مى کردم که تعدادى از آنها گفته اند 
چه اتفاقاتى افتــاد. یکى از آنها نیــز با من صحبت 
کرد و مسائلى را عنوان کرد. االن هم از استقالل 
دور شده ام اما مردم حقایق را فهمیده اند. بروند و 
ببینند آن سالى که در 13 بازى جلو مى افتادیم اما 
یا مى باختیم یا به تساوى مى رسیدیم، چه اتفاقاتى 
مى افتاد. مهم این اســت که پیش خدا وجدانمان 

راحت باشد.» 
این حرف ها به این معناســت که چنــد بازیکن به 
قلعه نویى خیانت کرده اند و باعث شــده اند استقالل 
در 13 بازى با وجود جلو افتادن از حریفانش، در نهایت 
مساوى کند و یا ببازد. صرف نظر از درست بودن آمارى 
که ژنرال ارائه داده، او مشــخصًا چند بازیکن تیمش را 
به کم کارى و خیانت متهم کرده اســت. او مدعى است 
که بعدها براى مردم مشــخص شــده که آن خائنان 
چه کســانى بودند؛ ادعایى که از جنس همان 
ادعاهاى همیشــگى و مرموز اوست. با 

این حال وقتى قلعه نویى مى گوید که خدا جواب کم لطفى ها را داده، 
یعنى خائنان به او امروز وضعیت خوبى ندارند و جواب خیانت خود را 
دیده اند. شاید مرور وضعیت این روزهاى چند استقاللى که در زمان 
قلعه نویى در تیم او بودند مشخص کند که دقیقًا منظور او چه کسانى 

هستند.
 سایت آى اســپورت با نقد این سخنان ســرمربى ذوب آهن در این 
باره گزارشى را منتشــر کرده و نوشته است: «قلعه نویى در لیگ هاى 
سیزدهم و چهاردهم با چند بازیکن تیمش دچار مشکل شد. مهدى 
رحمتى بعد از لیگ سیزدهم از اســتقالل جدا شد و به پیکان رفت و 
مدتى بعد آندو تیموریان با او به مشکل خورد و به تراکتورسازى رفت. 
هاشــم بیک زاده هم در اواخر فصل از سوى قلعه نویى متهم به بازى 
نکردن و تمارض به مصدومیت و بیمارى شد. خسرو حیدرى هم در 
فصل آخر قلعه نویى بارها مصدوم شد و بیشتر از استقالل در خدمت 
تیم ملى و دشــمن درجه یک قلعه نویى یعنى کارلوس کى روش بود. 
تقریبًا تمام این بازیکنان، این روزها وضعیت خوبى ندارند. رحمتى از 
استقالل کنار گذاشته شــده، آندو بدترین روزهاى فوتبالى اش را در 
گسترش فوالد مى گذراند، بیک زاده هر دو هفته یک بار از نفت کنار 
گذاشته مى شود و دوباره به این تیم برمى گردد و خسرو حیدرى هم 
مدت هاست از روزهاى اوج خود فاصله گرفته است. به نظر مى رسد 
از نظر قلعه نویى، اوضاع بد این روزهاى این بازیکنان تاوان کم لطفى 
آنها به او در استقالل است و به عبارتى آنها دارند چوب خیانتشان به 

او را مى خورند.»
 این سایت به مصاحبه اخیر ژنرال هم حمله کرده و یک سئوال را مطرح 
نموده اســت: «البته در اینکه خائنان تاوان خیانت خــود را خواهند داد 
شکى نیست اما این یک موضوع کلى است و فقط در مورد کسانى که 

با قلعه نویى مشکل دارند صدق نمى کند. خود قلعه نویى هم در 
طول دوران مربیگرى خود روزهاى بد کم نداشته و شاید 

بد نباشد به این موضوع هم فکر کند و پاسخ دهد که 
روزهاى بد دوران مربیگرى او تاوان کدام کم لطفى اش 

در سال هاى قبل بوده است.»
واقعاً همینگونه است. ما در  نصف جهان هم که با همکاران بحث 

کردیم به همین نتیجه و البته سئوال رسیدیم. ناکامى هاى چند 
ســال اخیر امیرخان در تیم هاى مختلف و دورى چند ساله اش از 
جام هاى قهرمانى تاوان کدام کار، کدام  کم لطفى و کدام خیانت 
اوست؟ موضوعاتى از این دست اگر قرار است مطرح شود خیلى 
از آنها مى تواند با گذشت زمان براى فرد طراح موضوع و اتهام 
هم صدق کند. پیشنهاد نصف جهان به امیر خان این است که 
بى خیال سخنان اطرافیان و مشــاوران ش در مورد چگونگى 
حضور دوباره در استقالل شود و فقط حواسش را به ذوب آهن 
معطوف کند. نزدیکان قلعه نویى آرزو مى کردند که یک مربى 
خارجى با رزومه به اردوگاه آبى نیاید تا استقالل با نتایجى ضعیف 
و با یک ایرانى فصل بعد را به پایــان ببرد تا براى فصل بعد قلعه 
نویى فرشته نجات دو ستاره اى ها باشــد. از امیرخان صادقانه 
مى خواهیم که از دوســتانش هم بخواهد که این موضوعات را 
فراموش کنند و با طرح مداوم آن ذهن او را به هم نریزند. موفقیت 
دوباره در این باشگاه اصفهانى که از  پشتوانه هاى الزم بهره مى 
برد مى تواند ژنرال را دوباره خوشــنام و خــوش آوازه کند و با به
 ناکامــى هــاى چند ســاله اخیــرش پایــان دهــد. پس 
ســفت و محکــم بچســب بــه ذوب آهــن ژنــرال و 
همــه فکــر و ذکــرت را معطــوف موفقیــت ایــن تیــم 

کن!

بچسب به
 ذوب آهن 

بزرگوار!

پیشنهاد نصف جهان به قلعه نویى

شــماره 8 محبوب استقالل واکنش 
تندى نسبت به بى تفاوتى مدیران باشگاه 

نسبت به آینده اش نشان داد.
مجتبى جبارى، هافبک تیم فوتبال اســتقالل 
درباره عدم حضور در تمرینات این تیم به «ورزش 
سه» گفت: من تا امروز منتظر شدم؛ اما همچنان 
از طرف باشگاه خبرى نشد و با من تماس نگرفتند. 
مدیرعامل باشگاه، آقاى افتخارى، باید هر چه 
سریع تر این مسخره بازى را تمام کند و 

بگوید به چه دلیل من را کنار گذاشته است. او در 
ادامه افزود: اســم مجتبى جبارى قبول نمى کند 
که تا این اندازه منتظر این آقا باشــد. ایشان یک 
حرفى زدند و من را کنار گذاشتند اما هنوز جرأت 

نمى کنند دلیل آن را بگویند.
جبارى با افشاگرى از عالقه افتخارى به عکس 
انداختن با او در هنگام عقد قرارداد، اظهار داشت: 
آقاى افتخارى! من مجتبى جبارى هستم که شب 
عقد قرارداد بارها با آقاى توفیقى تماس گرفتى و 

گفتى قرارداد من را رســانه اى نکند تا خود شما 
از سفر بیایید و با من عکس یادگارى بیاندازید و 
به همین دلیل یک روز همه صبر کردند تا شــما 
در عکس یادگارى امضاى قــرارداد من حضور 

داشته باشید. 
هافبک با تجربه استقالل در ادامه صحبت هاى 
خود گفت: من در کنار دیگر  بازیکنان و در رختکن 
تمام مشکالت را در جلسه حضورى به افتخارى 
گفتم و ایشان در جلسه خصوصى خواهان کنار 

گذاشتن من شــده اســت. این آقایان در برنامه 
90 در یک ساعت آبروى استقالل را بردند. بسیار 
زشت است که یک مدیر جرأت ندارد تصمیمى که 
خودش گرفته را به همه مردم و هواداران بگوید و 

از آنها مى ترسد.
جبارى در پایان صحبت هاى خود را اینگونه خاتمه 
داد: اینکه آقایان مى گویند مربى جدید باید درباره 
من نظر بدهد، ترسو بودن آنها را مى رساند، زیرا 

نگران اذهان عمومى هستند. 

جبارى: افتخارى، آرزوى عکس گرفتن با من را داشت

ورود به اصفهــان وى آن روزها در بــدو
خبرگــزارى ها  در کنار ســالم به سـ
اصفهــان، به اســتقاللى هــاى اص
ویژه اى داشــت. موضوعــى که ب
سسسسپاهانى هاى متعصب شــد تا د
جلوى او را بگیرند و به او با لهج
کنند که: اینجا اصفهانه! فقط
ژ فکر کنى! و البته در ادامه
خشــن و قاطع هواداران

گوشکرد!
حــاال در دوران دوم حض
اصفهان و این بار در ذو
اى است که دوباره بسیار

وى بیش از آنکه بــه موض
اختصاص داشته باشــد در رابطه با اســتقالل ت
مصاحبه اخیر خود با خبرگزارى تسنیم باز هم دربار
فراوانى گفته و  این بار صریح تر از قبل مدعى کم ل
کم کارى و خیانت، بعضى از بازیکنانش در دو سا

استقالل شده است.
این شــاید مهمترین بخش حرف هاى قلعه نویى
خود است:  «اتفاقاتى در آن دو سال (دو سال پ
استقالل) افتاد که براى مردم روشن شد. بازیک
کرده و بعدها براى مردم مشخص شــد چه
بزرگ اســت و مى داند با کم لطفى ها چه
بوســتانى صحبت مى کردم که تعد
چه اتفاقاتى افتــاد. یکى از آنها ن
کرد و مسائلى را عنوان کرد. اال
دور شده ام اما مردم حقایق را
3بببببینند آن سالى که در 13 بازى
یا مى باختیم یا به تساوى مى رس
مى افتاد. مهم این اســت که پی

راحت باشد.» 
این حرف ها به این معناســت که
قلعه نویى خیانت کرده اند و باعث
3در 13 بازى با وجود جلو افتادن از ح
مساوى کند و یا ببازد. صرف نظر از د
که ژنرال ارائه داده، او مشــخصًا چن
به کم کارى و خیانت متهم کرده اســ
که بعدها براى مردم مشــخص شـ
کچه که ک کچه کچه کچه کچه کچه کچه کچه کسسسسسسسســانى بودند؛ ادعایى ه کچه که که که
ادعاهاى همیشــگى

 ذوب آهن 
بزرگوار!

برنا درخشانى برادر درسا درخشانى، ملى پوش سابق شطرنج ایران به تابعیت انگلیس در 
آمد تا از این پس با پرچم این کشور در مسابقات شرکت کند.

سه شنبه  هفته پیش روزنامه «نیویورك تایمز» بعد از حضور درخشانى در تیم شطرنج 
دانشگاه «سنت لوییس» نوشت مقامات فدراسیون شطرنج آمریکا اعالم کرده اند درسا 
درخشانى، شطرنج باز 19 ساله ایرانى و استاد بزرگ شطرنج از این پس براى فدراسیون 

آمریکا بازى خواهد کرد.
روز پنج شــنبه نیز روزنامه «تایمز» در خبرى نوشت: برنا درخشــانى پیش از این در 
تورنمنتى مقابل نماینده رژیم صیهونیستى به رقابت پرداخت به همین دلیل از حضور 
در ایران منع شد. به همین دلیل وى قرار اســت براى تیم ملى انگلیس به میدان برود. 
برنامه درخشانى که 15 ســال دارد مى تواند در رقابت هاى بین المللى شطرنج با پرچم 

انگلیس به میدان برود.

برادر درسا هم از ایران رفت

قاسم حدادى فر که به دلیل پارگى رباط صلیبى ماه ها دور از میادین خواهد بود،  نظاره گر 
تمرینات تیمش بود. قاسم حدادى فر فصل گذشته و در تمرینات پیش فصل دچار پارگى 
از ناحیه رباط صلیبى شد. هافبک خوشفکر و خالق سبزپوشان اصفهانى پس از پشت سر 
گذاشتن چند ماه مصدومیت در نهایت پیش از آغاز سال 96 آماده شد و به رقابت ها بازگشت
حدادى فر البته در بازگشــت به دلیل عدم آمادگى چندان توسط حسینى، سرمربى وقت 
ذوب آهن مورد استفاده قرار نگرفت. با حضور قلعه نویى، حدادى فر باز هم به مهره ثابت تیم 
ذوب آهن بدل شد اما مصدومیت رباط صلیبى براى دومین بار پیاپى گریبان این بازیکن را 

گرفت تا ماه ها براى بازگشت به شرایط مسابقه زمان نیاز داشته باشد. 
حدادى فر که دوران نقاهت را سپرى مى کند، پنج شنبه در تمرین تیمش حاضر شد؛ اتفاقى 
که با واکنش مثبت هم بازى هایش روبه رو شــد. این بازیکن تا پایان سال جارى آماده 

بازگشت به میادین مى شود.

حضور حدادى فر در تمرین ذوب آهن 

سرمربى اللیگایى خونه به خونه موفق شده از دو بازى اخیر تیمش 6 امتیاز کسب کند تا به 
جمع مدعیان بازگردد. اولین تجربه رسمى سرمربیگرى جواد نکونام در لیگ دسته اول مرحله 

به مرحله با خواسته  هاى کاپیتان سابق تیم ملى پیش مى رود.
جواد نکونام که بعد از تجربه ناکام روى نیمکت تیم ملى به عنوان نامزد هدایت تراکتورسازى 
معرفى شده بود در نهایت راهى لیگ دسته اول شده تا قابلیت هاى خود را به نمایش بگذارد. 
او که سابقه سال ها حضور در سطح اول فوتبال ایران در تیم ملى و باشگاهى اسپانیا را در 
کارنامه دارد، اکنون توانسته از تجربه خود به بهترین شکل براى هدایت بابلى ها سود ببرد و 

تیمش را در جمع مدعیان حاضر کند.
نکونام در بازى هفته پیش  تیمش برابر ایرانجوان که با برترى قاطع و 3 بر یک خونه به خونه 
همراه بود با اکشن هاى جالب توجه خود شاگردانش را براى یک جنگ بزرگ براى دستیابى 

به هدف و 3 امتیاز رهبرى کرد و در نهایت توانست به خواسته خود دست یابد.

اکشن هاى جواد نکونام زیر باران شمال 

«فرانک باومن»، مدافع سابق وردربرمن خشایار بیدمشکى
و تیم ملى آلمــان و از ارکان مدیریتى 
این تیم در خصــوص نتایج وردبرمن و 
الکساندر نورى در قامت هدایت این تیم 

صحبت کرده است.
وردبرمن در فصل جارى تــا به حال از 
هفت بازى خود در بوندســلیگا تنها 4 
امتیاز کســب کــرده و در رتبه هفدهم 
جدول 18 تیمى این لیگ قرار دارد؛ اما 
فرانک باومن تأکید کــرد که این تیم از 
این وضعیت دشــوار خارج خواهد شد و 
اذعان داشــت که هیچ بحثى در مورد 

تغییر سرمربى در این تیم وجود ندارد.
باومن در این خصــوص گفت: «ما تا به 
حال تنها 4 امتیاز گرفتــه ایم؛ اگرچه از 
شرایط راضى نیستیم؛ اما اوضاع اسفبار 
نیز نیست. شــرایط فعلى تیم خیلى بد 
نیست؛ اما نمى توان آن را به اندازه کافى 
مناسب نیز قلمداد کرد. ارزیابى شرایط 
کلى تیم در وضعیت فعلى 
کار آســانى نیست؛ اما 
تالش اصلــى دورى 
از هیاهــو و کاهــش 
استرس اســت و ما در 
این مســیر حرکت مى 

کنیم.»
باومن همچنین در مورد 
بازى بعدى برمن برابر 
گالدباخ نیز گفت: «ما 
تمام و کمال از بازیکنان 
حمایت مــى کنیم؛ اما 
آنهــا نیز بایــد وظیفه 
خود را به خوبى انجام 
دهنــد. در حال حاضر 
دلمشغولى ما زیبا بازى 
کردن نیســت و تمام 
فکر و ذکر ما باید کسب 
امتیاز باشــد.  ما در بازى 
هایى ماننــد هامبورگ، 
ولفســبورگ و فرایبورگ 
فاصلــه چندانى بــا پیروزى 
نداشتیم؛ اما این اتفاق رخ نداد، 
ولى باید براى دیدار برابر گالدباخ 
با تمام قوا در میدان حاضر باشیم.»
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خوبى ندارند. رحمتى از 
زهاى فوتبالى اش را در 
فته یک بار از نفت کنار 
و خسرو حیدرى هم دد
ه است. به نظر مى رسد

زیکنان تاوان کم لطفى 
چوب خیانتشان به  رند

ه و یک سئوال را مطرح 
نتخــود را خواهند داد 
قط در مورد کسانى که 

عه نویى هم در 
ه و شاید 

هد که 
فى اش 

همکاران بحث 
ناکامى هاى چند 

ى چند ساله اش از 
فى و کدام خیانت 
مطرح شود خیلى 
 موضوع و اتهام 
ن این است که 
مورد چگونگى 
 را به ذوب آهن 
د که یک مربى 
نتایجى ضعیف  ا
ى فصل بعد قلعه 
میرخان صادقانه 
ین موضوعات را 
م نریزند. موفقیت 
ىالزم بهره مى
ش آوازه کند و با به

ـان دهــد. پس 
هــن ژنــرال و 
ایــن تیــم  ـت

لاکشن هاى جواد نکونام زیر باران شمال 

باومن در این خصــوص گفت: «ما تا به 
4 امتیاز گرفتــه ایم؛ اگرچه از 4حال تنها

شرایط راضى نیستیم؛ اما اوضاع اسفبار 
نیز نیست. شــرایط فعلى تیم خیلى بد 
نیست؛ اما نمى توان آن را به اندازه کافى 
مناسب نیز قلمداد کرد. ارزیابى شرایط 
کلى تیم در وضعیت فعلى 
کار آســانى نیست؛ اما 
تالش اصلــى دورى

از هیاهــو و کاهــش 
استرس اســت و ما در 
این مســیر حرکت مى 

کنیم.»
باومن همچنیندر مورد

بازى بعدى برمن برابر 
گالدباخ نیز گفت: «ما 
تمام و کمال از بازیکنان 
حمایت مــى کنیم؛ اما 
آنهــا نیز بایــد وظیفه 
خود را به خوبى انجام

دهنــد. در حال حاضر 
دلمشغولى ما زیبا بازى 
کردن نیســت و تمام 
فکر و ذکر ما باید کسب 
امتیاز باشــد.  ما در بازى 
هایى ماننــد هامبورگ، 
ولفســبورگ و فرایبورگ 
فاصلــه چندانى بــا پیروزى 
نداشتیم؛ اما این اتفاق رخ نداد، 
ولى باید براى دیدار برابر گالدباخ 
با تمام قوا در میدان حاضر باشیم.»
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 با لقب جدید علیرضا نیکبخت واحدى 
آشنا شوید. او در گفتگو با ایران ورزشى 
خودش را اســطوره اســتقالل معرفى 
کرده و البته براى این لقب دالیل خاص 
خودش را دارد:«همیشه درباره استقالل 
مثبت حرف زدم اما بعضى ها مى خواهند 
به هر قیمتى باشــند اما در پاسخ به این 
عده باید بگویم اسطوره استقالل منم که 
هفت سال بدون پول بازى کردم. همه 
مدارك قراردادم موجود اســت. کامًال 
مشخص است که در این چند سال چقدر 
گرفتم و چقدر طلب دارم. غیرت و تعصب 
این است که پول حالل به خانه ببریم. 
من اگــر بازیکن ضعیفى بــودم و با هر 
توهینى مى ماندم حتمــًا از نظر آن عده 
اســطوره مى شــدم. امثال من و فرهاد 
مجیدى زیر بار هر خفتى نرفتیم که با هر 

قیمتى بمانیم.»

براساس شــنیده ها اختالف سیدجالل 
حسینى و سرمربى پرسپولیس بى ربط به 
ماجراى شب نشینى برخى بازیکنان این 
تیم شب پیش از بازى با الهالل نیست. 
ایسنا در این باره نوشت که چهار بازیکن 
پرسپولیس شب پیش از بازى با الهالل 
اردوى تیم را ترك و شبگردى کرده اند و 
البته این اولین بار نبوده که چنین اتفاقى 
افتاده اســت. حاال شــنیده مى شود که 
سیدجالل حسینى هم از جمله کسانى 
بوده که به جریمه نشدن این بازیکنان 
اعتراض داشته است. گفته مى شود قبل 
از بازى با الهالل، ســیدجالل حسینى، 
کاپیتان تیم تأکید داشته بازیکنان خاطى 
باید جریمه شــوند و در نهایت حتى به 
دلیل تنبیه نشدن آنها حاضر نشده است 

براى پرسپولیس بازى کند.
در واقع این شــنیده ها حاکــى از این 
اســت که اختالف سیدجالل حسینى و 
پرسپولیس بر ســر جریمه نشدن چهار 
بازیکنى اســت که اردوى پرسپولیس 
را شــب پیش از بازى به هم ریخته اند. 
سیدجالل حسینى پیش تر هم از برخى 
بازیکنان پرسپولیس ناراحت شده و به 
آنها اعتراض کرده بود. بعد از آنکه چهار 
بازیکن پرسپولیس در برنامه 90 برخى 
از اعضاى باشگاه را دستمایه خنده قرار 
دادند حســینى از جمله کسانى بود که 
به رفتار آنها اعتراض کــرد. این بار هم 
براســاس آنچه گفته شــده دلیل بازى 
نکردن سیدجالل حســینى اصرار او بر 
جریمه متخلفان بوده کــه البته انجام 

نشده است. 

ادعاى نیکبخت: 
من اسطوره 

استقاللم!

پشت پرده 
قهر سیدجالل 

در روزهــاى ابتدایى رقابت هاى لیگ برتر در گزارشــى با 
عنوان«مگر نقش جهان کارگاهى نبود؟» در نصف جهان، 
نوشــتیم  که درخواســت هاى مکرر امیر قلعه نویى براى 
برگزارى دیدارهاى خانگى سبزپوشان در اصفهان، مدیران 

ذوب آهن را با یک چالش جدى مواجه کرده است.
قلعه نویى از زمان حضور در اصفهان براى هدایت ذوبى ها، 
چندین و چند بار در مصاحبه هاى خود اذعان داشت که بهتر 
اســت ذوب آهن هم در نقش جهان پذیراى رقباى خود در 
رقابت هاى لیگ باشــد. برگزارى بازى دوستانه با سپاهان 
قبل از آغاز رقابت هاى لیگ برتر  در این استادیوم هم مزید 
بر علت شــد تا بار دیگر نقش جهان از ژنرال دلربایى کند و  
سرمربى ذوب آهن بر درخواست هاى قبلى خود تأکید کند و 
فراتر از مدیران ذوب آهن از مسئوالن ارشد استان و دوست 
قدیمى اش یعنى محمود اسالمیان هم بخواهد که هر طور 
شده  ترتیبى دهند تا ذوب آهن  در این استادیوم مدرن  میزبان 

سایر تیم ها باشد.
قلعه نویى در نقد فوالدشهر هم صحبت هاى زیادى مطرح 
کرده و اذعان داشته که  همه چیز در این ورزشگاه بر وفق مراد 
نیست و استادیوم اختصاصى ذوبى ها بیش از حد در معرض 

وزش باد است!
چند ماه  قبل از این عالقه مندى قلعه نویى، درخواســت  
مدیران ذوب آهن از ســپاهانى ها مبنى بر اینکه ساز و کار 
احتمالى حضور ذوب آهن در نقش جهان چیست آنها را با 
یک درخواست مالى قابل توجه مواجه کرد. سپاهانى ها براى 
حضور احتمالى ذوب آهن  در استادیوم بزرگشان مبلغى در 
حدود صد میلیون تومان را مطالبه کردند. موضوعى که کام 
سعید آذرى و سایر دست اندرکاران این باشگاه را تلخ کرد و 
آنها در مصاحبه هاى خود تا توانستند به نقش جهان تاختند 
و اعالم کردند که این ورزشــگاه کارگاهى است و به درد 
برگزارى دیدارهاى رسمى نمى خورد و ذوب آهن با داشتن 
ورزشگاه مجهز فوالدشهر! نیازى به نقش جهان ندارد. در 
آن زمان سایت باشگاه و رسانه هاى مجازى باشگاه ذوب 
آهن هم حسابى به نقش جهان حمله ور شدند و با انتخاب 
و انتشار عکس هایى خاص و گزینش شده این استادیوم را 
یک ورزشگاه محض کارگاهى معرفى کردند که صالحیت 

میزبانى از رقابت هاى فوتبال لیگ برتر را ندارد!
ذوبى ها آن زمان مطالبه مالى زردهــا را  زیاده خواهى مى 
دانستند و البته سپاهانى ها هم پاسخ مى دادند وقتى براى 
ورزشگاهى مثل فوالدشــهر مبلغى در حدود 50 میلیون 
تومان پرداخت مى کنند، طبیعى است نقش جهان با توجه به 
امکانات خوب، نزدیکى به شهر و گنجایش باالیى که دارد 
قیمتش گران تر است و در این باره نیز مثال خانه هاى پایین 
و باالى شهر را مى زنند که قطعاً خانه اى در  متراژ باال در یک 

نقطه خوب با خانه اى کوچک با کیلومترها فاصله از شهر، 
قیمتى کامًال متفاوت دارد.

در روزهاى ابتدایى آغاز رقابت هاى لیگ برتر، اصرارهاى 
ژنرال، سعید آذرى و سایر افرادى که اذعان داشتند که نقش 
جهان کارگاهى است را در مخمصه قرار داد. آنها مدام  به قلعه 
نویى مى گویند که از لحاظ مالى خروج از فوالدشهر براى 
آنها به صرفه نیست ولى ســرمربى  ذوب آهن دست بردار 
نبود و براى عزیمت به نقش جهان اصرار داشــت. مدیران 
ذوب حتى از ژنرال خواســته  بودند اینقدر از  نقش جهان 
تعریف نکند. چرا که تعریف و تمجیدهاى امیرخان با  نقدهاى 
قبلى آنان و کارگاهى خوانــدن نقش جهان منافات زیادى

 دارد.
 اما حاال یک معضــل جدید هم در این مســیر و در کرى
 خوانى هاى دو باشگاه براى ورزشگاه هایشان به وجود آمده 
است. طبق گزارش رسانه ها،مشــکالت ایجاد شده براى 
آماده سازى مجدد استادیوم فوالدشــهر باعث شده ذوب 
آهن مجبور باشــد براى مدتى در ورزشگاه دیگرى میزبان

 رقابت هاى لیگ برتر باشد.
در وهله اول براى پیدا کردن راه حلى براى این معضل، ذوب 
آهنى ها براى جریحه دار کردن احساســات ناسیونالیستى 

اصفهانى ها و مظلوم نمایى، بحث حضوردر ورزشگاه یادگار 
امام(ره) قم و میزبانى دیدارهاى خود در این شهر را مطرح 

کردند.  
این اقدام ذوب آهنى هــا واکنش هاى مختلفى را به دنبال 
داشت. به قول یکى از خبرگزارى ها اگر همین امروز از عالقه 
مندان به ورزش در سراســر ایران در مورد وضعیت ورزش 
اصفهان سئوال شود اکثراً به واسطه موفقیت هاى سپاهان 
و ذوب آهن، اصفهان را به عنوان یک اســتان برخوردار از 
لحاظ امکانات معرفى خواهند کرد، اما متأســفانه وضعیت 
موجود با قضاوت مردم فــرق دارد و اصفهــان حداقل از 
این لحاظ کمبودهاى بســیار زیادى دارد.همین امروز در 
استان هایى مثل خوزستان، تبریز و مشهد که مانند اصفهان 
بیش از یک تیم در لیگ برتر دارند حداقل ســه استادیوم 
ورزشى اســتاندارد براى انجام مسابقات لیگ برترى وجود 
دارد که حداقل امکانات الزم را براى انجام مســابقه دارند 
اما اینجا در اصفهان یکى فوالدشهر و یکى هم نقش جهان 
وجود دارد که دومى به تازگى تکمیل شــده و سالیان سال 
کالنشهر اصفهان فقط از استادیوم ده هزار نفرى فوالدشهر

 بهره مى برد!
 بعد از اطالعیه هاى باشگاه ذوب آهن،  هفته گذشته  سعید 

آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در یک مصاحبه از پیش 
تعیین شده  سعى کرد تا موجى از نگرانى در بین هواداران 
ذوب آهن والبته مسئوالن کالن اســتان ایجاد کند. مدیر 
عامل ذوب آهن اعالم کرده بود که به علت مشکالتى که 
براى چمن استادیوم فوالدشــهر ایجاد شده ذوب آهنى ها 
از هفته دهم لیگ به بعد در اســتادیوم یادگار امام(ره) قم 
میزبان رقباى خودشان خواهند بود. به هر حال قم در حال 
حاضر نزدیک ترین فاصله را به اصفهان دارد و ذوب آهنى ها 
در یک سفر حداکثر چهار ســاعته خودشان را به این شهر 
خواهند رساند و حضور چند ساله صبا در لیگ برتر هم باعث 
شده امکانات برگزارى مسابقات لیگ برتر در این استادیوم 
فراهم باشد.البته مصاحبه آذرى با واکنش هاى متفاوتى هم 
از جانب قمى ها روبه رو شد و همانطور که مدیریت استادیوم 
یادگار امام(ره) قم از این مســئله ابراز بى اطالعى کرد در 
مقابل رئیس هیئت فوتبال قم گفت که هماهنگى هاى الزم 
با ذوب آهن انجام شده تا این تیم از هفته دهم و از بازى مقابل 
پارس جنوبى میزبان رقباى لیگ برترى خودش باشد. ذوب 
آهنى ها سعى کردند با این مصاحبه ها و با ایجاد راه انداختن 
موجى که کوچ ذوب آهن به ورزشــگاه قم براى اصفهان 
تبعات زیادى را به همراه دارد و بازى با اعتبار ورزش استان 

است،کارى کنند تا سپاهانى ها از قیمت مدنظرشان براى 
اجاره نقش جهان کوتاه بیایند.

 موضع سپاهانى ها هم نسبت به این تصمیم ذوب آهنى ها 
جالب توجه بود. محسن طاهرى، مدیرعامل باشگاه سپاهان 
در باره بحث هاى پیش آمده به خبرنگاران گفت: باشگاه ذوب 
آهن باید ابتدا درخواست رسمى خود را به باشگاه سپاهان ارائه 
دهد. هر چند آنها به کارخانه فوالد مبارکه نامه زده اند اما از 
آنجا که این کارخانه مسئولیت اداره نقش جهان را به باشگاه 
سپاهان واگذار کرده این نامه باید رسماً به باشگاه نوشته شود. 
شنیده هاى نصف جهان حاکى از آن است که هیئت مدیره 
باشگاه ســپاهان قصد ندارد از قیمت مورد نظر خود یعنى 
صد میلیون تومان براى اجاره نقش جهان کوتاه بیاید و این 
موضوع را به صورت شفاهى به ذوب آهنى ها اعالم کرده اند.

 این بحــث به موضــوع ســئوالى از اســتاندار اصفهان 
در حاشــیه یکى از نشســت هایش هم تبدیل شــد که 
زرگرپور وعده داد بــراى انجام بازى هــاى ذوب آهن در 
ورزشــگاه نقش جهــان بــا فــوالد مبارکه بــه توافق 

خواهیم رسید. 
اما سعید آذرى در آخرین موضعگیرى هفته گذشته خود اظهار 
امیدوارى کرد که هر طور شده مشکل حضور سبزپوشان در 
نقش جهان حل شود. وى در بخشى از گفتگوى پنج شنبه 
هفته گذشته خود اظهار داشت: اگر توانایى تأمین منابع مالى 
براى اجاره این ورزشــگاه(نقش جهان) را نداشته باشیم، 
ورزشگاه دیگرى را با توجه وسع مالى خود انتخاب مى کنیم، 
با مسئوالن هیئت فوتبال قم در این زمینه مذاکراتى انجام 
شــده و نرخ اجاره ورزشــگاه یادگار امام (ره) قم به باشگاه 
ذوب آهن اعالم شده است. اگر در شهر اصفهان کمکى به 
باشگاه ذوب آهن نشــود دو دیدار خود را در زمان تعویض 
چمن ورزشگاه فوالدشهر در شــهر قم انجام مى دهیم.  به 
هیچ عنوان تمایل ندارم دیدارهاى خود را خارج از اصفهان 
برگزار کنیم اما «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل»، زمانى که با 
کاهش 13 میلیارد تومانى بودجه مواجه هستیم در نتیجه توان 
مالى براى پرداخت رقم پیشنهادى باشگاه سپاهان را نداریم. 
امیدواریم با درایت استاندار و مدیر کارخانه فوالد مبارکه این 

موضوع حل و فصل شود.
 به گــزارش نصف جهان، حــاال پس از چند مــاه پس از 
درخواست هاى قلعه نویى براى کوچ به نقش جهان،  کنایه 
زنى هاى هواداران سپاهان به تیم همشهرى دوباره آغاز شده 
است. آنها دوباره در سخنان و  مطالبى که در صفحات مجازى 
منتشر کرده اند، به آذرى و ذوبى ها کنایه زده اند که مگر این 
ورزشگاه کارگاهى نبود؟ پس چه شده  که مى خواهید هر طور 
شده به نقش جهان بیایید؟ این ورزشگاه، کارگاهى و فاقد 
استانداردهاى الزم براى میزبانى هاى ذوب آهن است. لطفًا 

تشریف ببرید قم!

 ذوب آهن، عاشق ورزشگاه کارگاهى!
گذر پوست به دباغ خانه افتاد

 شاید براى  خوانندگان روزنامه  نصف جهان عجیب باشد که 
گروه ورزشى این روزنامه مانند  سایر روزنامه هاى  تهرانى  
به ویژه رسانه هاى نزدیک به باشگاه پرسپولیس  خواستار 
این باشد که «برانکو ایوانکوویچ» براى چند سال دیگر در  
باشگاه پرسپولیس بماند. روزنامه نصف جهان به 
کرات نشان داده که موفقیت دو تیم 
فوتبال اصفهان  و اینکه دو تیم 
این خطه در اوج و همیشه 
باالى سر استقالل و 
پرسپولیس باشند 
مهم  برایش 
و  اســت 
ش  تال
یش  ها
در  نیز 

همین 
ســتا  ا ر
خواهد بود.
قطعاً وقتى  مى 
خواهیم  برانکو در 
ایران و پرسپولیس 
بماند به تداوم قدرتنمایى 
این تیم  کمک مى کنیم. اما به 

غیر از این موضوع، چیزهاى دیگرى هم برایمان مهم است 
که این مطالبه را مطرح مى کنیم. قبل از توضیح ما نوشته 
یکى از همکاران را بخوانید تا در ادامه بگوییم که چرا برانکو 

باید در پرسپولیس بماند.
 «... شکست ســنگین در نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
چیزى نبود که هــواداران، مربیان و مدیران این باشــگاه 
منتظرش بودند. این شکست بیشترین حجم انتقادات را از 
برانکو ایوانکوویچ به دنبال داشــت. سرمربى کروات حتى 
وقتى در ابتداى لیگ پانزدهم با تیمش در رده شانزدهم قرار 
گرفت هم این همه مورد انتقاد قرار نگرفته بود انتقادهاى 
زیادى به ترکیب اولیه پرسپولیس و تاکتیک این تیم در بازى 
با الهالل وارد است که شاید چند مورد از آنها واقعاً هم بجا بود. 
اما تبعات این شکست با خود آن تناسب چندانى ندارد. چرا 
که برخى نسبت به توانایى هاى برانکو مردد شده اند و حاال 
به این نتیجه رسیده اند که باشگاه نباید براى تمدید قرارداد 

با او عجله کند.
اما نگاه  منصفانه ترى هم وجود دارد. به این نکته دقت کنیم 
که مربیان هم در فوتبال مثل بازیکنان ممکن است روز بد 
داشته باشند. آن روز هم روز بد برانکو بود. مدت زیادى از دو 
بازى رفت و برگشت مقابل االهلى نمى گذرد. تعویض هاى 
برانکو در دو بازى همه را حیرت زده کرده بود و باعث شده 
بود خیلى ها او را دیوانه وار ستایش کنند. اما در بازى با الهالل 
حساب و کتاب ها درست پیش نرفت. سید جالل حسینى به 
هر دلیلى که بود بازى نکرد. مهدى طارمى چند روز پیش تر 

محروم شد. بازیکنان در فاز دفاعى بدترین عملکردشان را 
ارائه دادند و پرسپولیس شکست سختى خورد. اما آیا به صرف 

یک شکست باید در توانایى هاى برانکو تردید کرد؟
قرارداد برانکو در پایان فصل جارى به پایان مى رسد و خیلى 
روشن است که او پیشــنهادات زیادى از تیم هاى داخلى و 
خارجى خواهد داشت. تصمیم مدیران پرسپولیس چیست؟ 
آیا آنها هم نسبت به توانایى هاى مربى شان تردید کرده  اند؟ 
نگاه  آنها باید قاعدتاً با نگاه احساســى و هیجانى هوادارى 
تفاوت داشته باشد. آنها به وضوح نتیجه ثبات یک مربى را 
در یک باشگاه دیده اند. قطعاً گزینه هاى داخلى مورد اقبال 
هواداران این تیم نخواهند بود. على دایى، حمید درخشان، 
حمید اســتیلى یا یحیى گل محمدى؟ کدامیک حمایت 

حداکثرى هواداران پرسپولیس را دارند؟
واقعیت این اســت که آمدن برانکو به پرســپولیس یکى 
از معدود اتفاقــات مثبت و درســت در فوتبــال ایران در 
سال  هاى اخیر اســت. مثل حضور «کارلوس کى روش» 
در تیم ملى. چه بهتر که تایم این اتفاق خوب بیشــتر شود 
تا اثرات مثبت بیشترى را ببینیم. کوتاه آمدن خوب نیست 
اما تیمى که امروز بــه نیمه نهایى لیگ قهرمانان آســیا 
رســیده دو ســال پیش در بدترین وضعیت به سر مى برد. 
بدون تردید برانکــو نقش اصلى را در این ســیر صعودى 
شــگفت انگیز ایفا کرده اســت. او باید بماند و بیشتر کار 

کند...»
 این دیگاه یکى از همکارانمان بود که البته ســابقه تقریبًا 

زیادى در رسانه هاى سرخ دارد و ورزشى نویس پرسپولیسى 
محسوب مى شــود اما ما به عنوان یک رسانه اصفهانى و 
مدافع دو تیم سپاهان و ذوب آهن چرا دوست داریم برانکو در 
پرسپولیس بماند. به سال هاى قبل از حضور برانکو و اوضاعى 
که پرسپولیس از ناحیه سرمربى با آن دست و پنجه نرم مى 
کرد نگاه کنید. روزهایى که  فکر به آن هم باعث رنجش و 
اعصاب خردى هواداران این تیم است. اما در کنار این حرف 
تکرارى که تداوم حضور برانکو و استفاده از دانش او در تیمى 
مثل پرسپولیس به فوتبال ملى ما مى تواند کمک کند  باید 
بگوییم  که اگر دوست داریم سپاهان و ذوب آهن را در اوج 
ببنیم عالقه مندیم تا این اوج گیرى ها و قهرمانى هاى دوباره 
در کنار دو پرسپولیس و اســتقالِل قدرتمند باشد. دوست 
داریم مانند دو سال پیش سپاهان باز هم پرسپولیس برانکو 

را 4 تایى کند نه پرسپولیسى با هدایت حمید درخشان را. 
دوست داریم باز هم ذوب آهن یک استقالل در اوج را 
در فینال جام حذفى نقره داغ کند و دوســت داریم با 
قدرت این تیم ها لیگى جذاب تر را شاهد باشیم. لیگى 
که اصفهانى ها قهرمان آن باشند. اما سایر تیم ها و 
مدعیان از جمله دو قطب تهرانى تا روزهاى آخر با تیم 

هاى شهر ما در حال جنگ و مبارزه باشند. پس به این دلیل 
و خیلى دالیل دیگر که در آینده از آنها خواهیم نوشت آقاى 
برانکو باید در پرسپولیس بماند! چون هیچ ضمانتى نیست که 
در حال حاضر بعد از او با توجه به مدعیان داخلى نیمکت سرخ، 

دوباره پاى یک مربى خارجى دیگر به کشورمان باز شود.

بردن درخشان که لذتى ندارد

 دوست داریم اصفهانى ها، پرسپولیِس برانکو را ببرند! 

بهاره حیاتى

نصف جهان-  این روزها جهانیان 
نقل  همه محافل و رســانه هاست و در 
مذمت او مطالب متعدد نوشــته مى شود. او 
بیش از حد دوســت دارد که دیده شــود و پول 
او که توانســته مالکیت یک باشگاه قدیمى را 
برایش به ارمغان بیاورد به این عالقه اش جامه 
عمل پوشانده است. قبًال فکر مى کردیم جیمى 
جامپ ها در فوتبال هوادارانى هستند که براى 
دیده شــدن در دوربین هاى تلویزیونى 

و تصاویر عکاســان حاضر به هر شکل ممکن 
خود را به زمین فوتبال برسانند و مشغول دویدن 
شــوند. اما حاال یک جیمى جامپ پولدار وجود 
دارد که  در رســانه هاى ورزشــى تخته گاز در 
حال دویدن اســت وآبروى یک باشگاه قدیمى 
را به حراج گذاشته اســت. کار باشگاهى که در 
گذشــته نزدیک به جمع هشــت تیم برتر آسیا 
رسیده بود و در آســتانه قهرمانى لیگ برتر قرار 
داشت، چطور به اینجا رســید؟  نفت را با منطق 

و عقالنیت مى شــناختیم. با تدبیر و تاکتیک. از 
فرکى به گل محمــدى، از یحیى به منصوریان. 
نفت یک باشگاه قابل احترام بود. بدون هوادار اما 
دوست داشــتنى. بدون هیاهو اما امیدوارکننده. 
بحران هاى مالى، کمر باشــگاه را شکستند اما 
جهانیان، حیثیت و هویت تیم ریشه دار تهرانى 

را نشانه رفت.
 به قول یکى از سایت هاى ورزشى پرمخاطب، 
حرف زدن از جهانیان، حرف زدن از مالکى است 

که نام خودش را روى پیراهن تیم مى نویسد اما 
به جز حاشیه، محصول دیگرى تولید نمى کند. 

جهانیان بودن، چیزى شــبیه تفاخر ساختگى و 
هیبت دروغین اســت. یک طبل بزرگ توخالى 
که دیگر بلنــدى صدایش هیــچ جنبنده اى را 
فریب نمى دهد. اطوارهاى خاص او، هر روز در 
فوتبال ایران اکران مى شوند اما هر چقدر زمان 
مى گذرد، بیشتر و بیشتر پرده ها از مقابل چهره  

او کنار مى روند.

جلوى جهانیان را بگیرید

الهه مهرى دهنوى

یین ىپ ل یز ر ینب ر و ر رن ش ی
و باالى شهر را مى زنند که قطعاً خانه اى در  متراژ باال در یک 

ل ن ر ى نر ر پ ر ول رو
آهنى ها براى جریحه دار کردن احساســات ناسیون

 شاید براى  خوانندگان روزنامه  نصف جهان عجیب با
ت گروه ورزشى این روزنامه مانند  سایر روزنامه هاى
خ رسانه هاى نزدیک به باشگاه پرسپولیس به ویژه
این باشد که «برانکو ایوانکوویچ» براى چند سال د
بباشگاه پرسپولیس بماند. روزنامه نصف ج
کرات نشان داده که موفقیت
فوتبال اصفهان  و اینکه
و ه این خطه در اوج
بباالى سر استق
پپرسپولیس
برایش
اسـ
تتال
ه
نی
ه
ا ر
خواه
قطعاً وقت
خواهیم  بر
ایران و پرسپ
بماند به تداوم قدرت
کمک مى کنیم این تیم

 دوستد
الهه مهرى دهنوى

انکو در 
ضاعى

رم مى 
جش و

ن حرف 
ر تیمى 
ند  باید 
 در اوج 
ى دوباره 
 دوست 
 برانکو 

ن را. 
 را 
ا 
 
و 
م 

ن دلیل 
ت آقاى 
ست که 
ت سرخ، 

شود.



1414حوادثحوادث 3054 سال چهاردهمشنبه  15 مهر  ماه   1396

مرگ دختر 23 ســاله ده روز قبل از مراسم عروسى اش 
به چهار بیمار زندگى بخشید.«مهسا طاهرخانى» اولین 
فرزند خانواده اش بود و 23 بهار از زندگى اش مى گذشت. 
او به تازگى مدرك مهندســى معمارى خود را از دانشگاه 
آزاد شهرشان تاکستان قزوین گرفته بود. چهار ماه پیش 
با «رضا» 26 ساله نامزد کرد و قرار بود روز عید غدیرخم 
جشن عقد خود را برگزار کنند. روز حادثه او و نامزدش سوار 

خودروى پیکان وانتى شدند تا براى خرید به کرج بیایند.
وقتى به نزدیکى هاى مختارآباد در حوالى جاده اشــتهارد 
رسیدند، تازه داماد خواست از کنار خودروى پرایدى سبقت 
بگیرد که راننده مقابل نگذاشــت. هنوز مسافتى را طى 
نکرده بودندکه تازه داماد تصمیم گرفت از مسیر دیگرى 
برود که دوباره همان راننده پراید اجازه سبقت گرفتن به او 
را نداد و از قسمت چپ خودرویش با خودروى پیکان وانت 
تصادف کرده و باعث واژگونى خودروى زوج جوان شــد. 
رانندگان عبورى بــا متوقف کردن خودروهایشــان به 
کمک زن و مرد جوان شتافتند. همزمان با تماس یکى از 
رانندگان عبورى، امدادگران اورژانس وآتش نشانى در آنجا 

حاضر شدند. مصدومان به بیمارستان فاطمه الزهرا(س) 
اشــتهارد انتقال یافتند. با وخامت حــال آنها دختر جوان 
و نامزدش براى ادامه درمان با هلیکوپتر به بیمارســتان 
البرز شهر کرج منتقل شــدند. حال مرد جوان هر لحظه 
رو به وخامت مى رفت. تالش پزشــکان بى نتیجه ماند و 
تازه داماد به دلیل شــدت خونریزى همان شب فوت کرد 
و بهار زندگى 26 ساله اش با خزان رنگ باخت اما تالش 
پزشکان براى نجات جان نوعروس ادامه پیدا کرد.  بعد از 
یک هفته مرگ مغزى او هم تأیید شد ولى اهداى اعضاى 
بدن او به بیماران مى توانست نویدبخش زندگى و بهارى 

نو در زندگى آنها باشد.
پزشک معالج مهسا نزد خانواده اش رفت و ماجراى تأیید 
مرگ مغزى او را به آنها اعالم کرد. والدین و تنها برادر مهسا 
زمانى که متوجه شدند اعضاى بدن او را مى شود به بیماران 
پیوند زد، تصمیم مهم خود را گرفتند. روز بعد پیکر مهساى 
جوان به واحد فراهم آورى اهداى اعضاى بدن بیمارستان 
سیناى تهران منتقل شد و قلب، دو کلیه و کبد او جداسازى 

و به چهار بیمار پیوندزده شد 

ساعت 14و30دقیقه بیستم اردیبهشت ماه سال جارى مأموران کالنترى 125 
یوسف آباد در تهران با بازپرس کشیک قتل پایتخت تماس گرفته و خبر قتل مرد 
میانسالى را اعالم کردند. بنابر اظهارات اولیه مأموران مقتول مرد 51 ساله اى 

به نام «مجید» بود.
تحقیقات حاکى از آن بود که نزاع بین دو گروه چهار و سه نفره در یک ساختمان 
مسکونى در یوسف آباد به وقوع پیوسته است، سه متهم این پرونده، دو برادر و 
یک برادرزاده بودند و با مقتول و سه همراه وى درگیر شده اند، دو برادر (متهمان) 
در طبقه اول و همکف ساختمان مسکونى سکونت داشته اند و با تماس آنها، 

بردارزاده شان نیز در محل درگیرى حاضر شده بود.
بررسى ها نشان داد یکى از این برادرها در پارکینگ، اتاقى درست کرده و در آنجا 
سکونت داشت، برادرها یکى از واحدهاى ساختمان را به مقتول فروخته بودند 
و مقتول از آنها به دلیل تصرف فضاى مشاع ساختمان شکایت کرده بود، زمانى 
که شکایت دست دو برادر رسیده بود، یکى از آنها (مهدى) با قمه، مقتول و دو 

نفر همراهش را زده و پس از درگیرى همراه با برادرش از محل گریخته بود.
در این درگیرى خودروى زانتیا مقتول در پارکینگ تخریب شــده و دو همراه 
مقتول نیز با قمه مجروح شده بودند همچنین پس از نزاع، برادرزاده «مهدى» 
به منزل پدربزرگ و مادربزرگش در طبقه اول ساختمان محل درگیرى رفته بود 

که توسط پلیس بازداشت شد.
همچنین در بازرســى از پارکینگ و محل زندگى متهم (مهدى) ده ها بطرى 
مشروبات الکلى، تجهیزات و البسه نظامى کشف شد که به نظر مى رسید از این 
تجهیزات نظامى براى انجام اقدامات غیرقانونى استفاده شده است، همچنین 
در بررسى خودروى «بى.ام.و» متعلق به مهدى به ارزش تقریبى 350 میلیون 
تومان، کارآگاهان متوجه شدند که وى نسبت به تجهیز خودرو شخصى اش به 
آژیر مورد استفاده در خودروهاى امدادى و نظامى اقدام کرده که این خودرو نیز 

توقیف و به پلیس آگاهى منتقل شد.
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشکى قانونى،  تحقیقات براى بازداشت متهم 

اصلى این پرونده آغاز شد تا اینکه روز سه شنبه هفته گذشته وى در یک باغ در 
حاشیه تهران بازداشت شد.

مهدى که پیش از ظهر چهارشنبه به دادسراى امور جنایى تهران منتقل شده 
بود، جزئیات درگیرى با مجید را تشریح کرد و گفت: «زمانى که مجید در منزل 
من ساکن شد، مى گفت به این دلیل که چند خودرو دارد باید به تعداد خودروها 
پارکینگ نیز داشته باشد در صورتى که او یک واحد مسکونى داشت و بیش از 
یک پارکینگ نیز متعلق به او نبود و سر این موضوع با هم جرو بحث داشتیم.»

وى ادامه داد: «روز حادثه مــن در خانه نبودم و مجید با تلفن همراه من تماس 
گرفت و از پشت تلفن همراه به من فحاشى کرد و گفت در حال تخریب خودرو 

بى.ام.و من است که من به او گفتم این کار را نکن اما فایده اى نداشت و به منزل 
رفتم؛ زمانى که به خانه رسیدم مقتول همراه با سه نفر دیگر از پله هاى خانه پایین 
آمده و به سمت من حمله ور شدند، من نیز با قمه اى که در دست داشتم حدود 
20 تا 30 ضربه به آنها زدم اما ضربات با کنار قمه و به گونه اى بود که یک قطره 

خون از آنها نیامد چون کار با قمه را بلد بودم.»
مهدى که 45 سال سن دارد و معتاد به تریاك اســت، در ادامه اظهاراتش به 
بازپرس گفت: «پس از آن، یکى از برادران مجید در منزل را قفل کرد، مجید به 
سمت برادرزاده ام رفت و او را کتک زد، من نیز به سمت وى رفتم و چند ضربه 
با کناره قمه به وى زدم که یکى از برادران مجید از پشت، دست مرا گرفت و مرا 
به سمت عقب کشاند، من نیز به برادر مجید گفتم که مرا رها کن و درحالى که 
او مرا گرفته بود، صورتم به عقب برگشت و در یک لحظه متوجه شدم یک نفر 
«آخ»  گفت و وقتى به مقابلم برگشتم دیدم قمه به مجید اصابت کرده است، در 
صورتى که برادرش دست من را رو به جلو و برادرش هل داده بود و من ضربه اى 

به مجید نزدم.»
«پس از این ماجرا به ویالى یکى از دوستانم رفتم و آنجا بودم، من مى توانستم 
با حدود چهار میلیون تومان از کشــور به صورت غیرقانونى خارج شوم و حتى 
قصد داشتم به ترکیه بروم اما با خود گفتم مگر من مجید را کشتم که بخواهم 
فرار کنم.» وى درباره البسه نظامى و مشروبات الکلى که از منزل و انبارى وى 
کشف شد، به بازپرس گفت: «من به کارهاى پلیسى عالقه داشتم و یک روز که 
از چهارراه سپه رد مى شدم، یک لباس پلیس با درجه سرهنگى خریدم اما حتى 
یک بار لباس را نپوشــیدم و لباس در خانه بود، همچنین به دلیل ترك اعتیاد، 
مشروبات الکلى مصرف مى کردم و فقط به این علت تجهیزات و بلندگو روى 
خودرو نصب کرده بودم تا زمانى که مى خواهم وارد منزل و پارکینگ شوم، به 

برادرم اطالع دهم تا دِر خانه را باز کند.»
مهدى پس از این اظهارات بازداشــت شــد و براى ادامه تحقیقات در اختیار 

مأموران اداره آگاهى قرار گرفت.

مرگ غم انگیز عروس و داماد جوان

خودروى پرشــیا در یک تعمیرگاه خــودرو در خیابان 
امین الملک تهران دچار حریق شد.

ساعت 10و45دقیقه روز چهارشنبه هفته گذشته حادثه 
آتش ســوزى در یک تعمیرگاه خودروهاى سوارى در 
خیابان امین الملک، خیابان مهمان نوازان به ســامانه 
125 اعالم شد که ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى 
تهران به سرعت آتش نشانان ایســتگاه 28 را به محل 

حادثه اعزام کرد.
غالمرضا قاســمپور، رئیس ایســتگاه 28 آتش نشانى 
درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: در محل حادثه 
یک تعمیرگاه خودروهاى ســوارى به مساحت تقریبى 
30 مترمربع در طبقه همکف یک ســاختمان دو طبقه 

مشاهده شد که یک دســتگاه خودروى سوارى پرشیا 
در این تعمیرگاه آتش گرفته و شعله هاى آتش در حال 

سرایت به اطراف بود.
وى ادامه داد: هر لحظه امکان ســرایت آتش سوزى به 
واحد مســکونى در طبقه باالیى تعمیرگاه وجود داشت 
که نیروهاى آتش نشــانى بى درنگ جریان اصلى برق 
محل حادثه را قطع کرده و به وسیله تجهیزات انفرادى 
و لوله هاى آبرسانى عملیات مهار شــعله هاى آتش را 

آغاز کردند.

پرشیا در 
تعمیرگاه خودرو سوخت!

متهم به قتل: عالقه مند به 
کارهاى پلیسى بودم!

تازه ترین یافته هاى کارآگاهان پلیس در پرونده قتل 
«ملیکا»، دختر هشت ساله هفتکلى نشان مى دهد 
متهم به قتل   که پسرى 14 ساله است به بهانه بازى 

او را فریب داده و جانش را گرفته است.
وى در جریان بازسازى صحنه قتل، در اعترافاتى 
هولناك گفت که چون پول تعمیر دوچرخه اش را 
نداشــت، تصمیم گرفت ملیکا را به قتل برساند و 
گوشواره هایش را سرقت کند. این حادثه هولناك 
عصر سه شنبه چهارم مهر ماه امسال در شهرستان 
هفتکل واقع در استان خوزستان اتفاق افتاد. ماجرا از 
این قرار بود که ملیکا براى بازى از خانه شان بیرون 
رفته بود اما ناگهان ناپدید شد و چهار ساعت بعد در 
جریان عملیات جستجو، مأموران پلیس جسدش 
را که در خانــه اى متروکه در نزدیکى خانه شــان 
دفن شده بود، کشــف کردند. شواهد نشان مى داد 
دختربچه خفه و گوشواره هایش سرقت شده است.

انتشار خبر قتل ملیکا، تداعى کننده حوادث تلخى 
چون قتل آتنا، بنیتا و فاطمه بود؛ دختربچه هایى که 
در حوادث مشابهى قربانى شده بودند. این خبر بار 
دیگر افکار عمومى را جریحه دار کرد و همه کنجکاو 
بودند بدانند  پشت پرده این جنایت هولناك چه کسى 
قرار دارد و چه انگیزه اى او را به سوى قتل دخترى 
هشت ساله سوق داده است. انتظارها براى کشف 

حقیقت سه روز طول کشید.
در این مدت به دستور مرعشى، دادستان هفتکل 
از چندین مظنون بازجویى شــد اما شواهد نشان 
مى داد که هیچکدام از آنهــا در این جنایت نقش 
ندارند  تا اینکه در کمال ناباورى مأموران پســرى 
14ساله به نام «رضا» را به  عنوان مظنون به قتل 
دستگیر کردند. بررسى ها نشان مى داد او یک روز 
پس از قتل، دو گوشواره دخترانه را براى فروش به 
یک طالفروشــى برده اما مرد زرگر حاضر نشده 
بود گوشواره ها را از او بخرد. این مهمترین مدرك 
براى دستگیرى پسر 14ساله بود. به این ترتیب او 
بازداشت شد و وقتى تحت بازجویى قرار گرفت در 
اعترافاتى هولناك به قتل ملیکا اقرار کرد و گفت با 
انگیزه سرقت گوشواره هایش او را به قتل رسانده 

است.
قتل ملیکا ناگوار، اما ناگوارتر این بود که پســرى 

14ساله او را به قتل رسانده است. حتى کارآگاهان 
جنایى نیز باور نداشتند رضا به تنهایى دست به این 
جنایت زده باشــد. به همین دلیــل بازجویى هاى 
فنى از وى ادامه یافت تا اینکه اســرار پشت پرده 
این جنایت و انگیزه رضا از قتل ملیکا فاش شد. او 
روز دوشنبه هفته پیش در جریان بازسازى صحنه 
جنایت در حضور دادستان و افسر پرونده جزئیات 
جنایت را گفت و نشــان داد که چطور دختربچه را 

خفه کرده است.
او درباره انگیزه اش گفت: «ملیــکا در محله مان 
زندگــى مى کــرد و او را مى شــناختم. مدتى بود 
دوچرخه ام خراب شــده بود اما پــدرم براى تعمیر 
آن به من پولى نمى داد. مى دانستم ملیکا گوشواره 
دارد و نقشه کشیدم تا گوشــواره هایش را بدزدم. 
مى خواستم آنها را بفروشــم و با پولش دوچرخه ام 

را تعمیر کنم.»
او ادامــه داد: «روز حادثه ملیــکا را در کوچه دیده 
بودم. گوشه اى کمین کردم و منتظر شدم تا او تنها 
شود. چند ساعت بعد وقتى هوا تاریک شده بود او 
را دیدم که با دوستانش به سوى خانه شان مى رود. 
دوستانش در نزدیکى خانه، از او جدا شدند و رفتند. 
من هم فرصت را مناسب دیدم و جلو رفتم. به ملیکا 

گفتم یکى از دوســتانش منتظر است تا با او بازى 
کند. با هم به خانه متروکه اى که در آن نزدیکى بود 
رفتیم. در خانه قفل نبود. آن را باز کردم و دو نفرى 
وارد شــدیم. گفتم مدل بازى اینطور است که باید 
دســت هایت را ببندم. او هم قبول کرد و من با بند 
کفش دست هایش را بستم. او دیگر نمى توانست 
کارى کند. آن موقع بود که گوشــواره هایش را از 
گوشش در آوردم. سپس دســتانم را دور گلویش 

فشار دادم و او را خفه کردم.»
متهم به قتل فکر مى کرد دختربچه در همان دقایق 
اولیه جان باخته اســت. به همین دلیل خیلى زود 
براى دفن کردنش دســت به کار شد. او در این باره 
گفت: «او دیگر نفس نمى کشید و من هم چاله اى 
کندم، خاك ها را رویش ریختم و از آنجا فرار کردم.» 
اظهارات متهم درباره دفن کردن جســد در حالى 
است که نتایج اولیه گزارش پزشکى قانونى نشان 
مى دهد در ریه ملیکا خاك و گل وجود داشته است.

این موضوع نشــان مى دهد که در لحظات اولیه 
دختربچه هنوز زنده بــوده و در ادامه به دلیل دفن 

شدن جان باخته است.
متهم به قتل 14ســاله در ادامه بازسازى صحنه 
جنایت گفت که قصد داشته گوشواره ها را بفروشد. 

او گفــت: «یک روز بعــد گوشــواره ها را به یک 
طالفروشــى بردم اما صاحب طالفروشى حاضر 
نشــد آنها را از من بخرد. من هم در راه برگشــت 

گوشواره ها را شکستم و در کوچه انداختم.»
حجت االســالم والمسلمین مرعشــى، دادستان 
هفتکل درخصــوص آخرین وضعیت رســیدگى 
به این پرونده گفت: «در جریان رســیدگى به این 
پرونده از افراد زیادى تحقیق شد تا اینکه سرانجام 
پسر 14ساله که یکى از مظنونان بود به قتل اعتراف 
کرد.»وى درخصوص اینکه آیا ممکن است متهم 
همدست دیگرى نیز داشته باشــد، گفت: «او قد 
و هیکل تقریبًا درشــت و قدرت بدنى خوبى دارد 
و تحقیقات مفصلى براى شناســایى همدســت 
احتمالى وى انجام شد اما بررسى ها نشان مى دهد 
او به تنهایى مرتکب قتل شــده است.» دادستان 
هفتکل ادامه داد: «پسر نوجوان پیش از این هیچ 
سابقه کیفرى نداشــت و تحقیقات نشان مى دهد 
که او نوجوان آرامى بود و در خانواده اى در ســطح 

متوسط زندگى مى کرد.»

قتل با نقشه قبلى
با گذشت بیش از یک هفته از قتل ملیکا، پدر و مادر 

او بیش از گذشته جاى خالى دخترشان را احساس 
مى کنند. پدر ملیکا مى گوید: «از دست دادن دخترم 
بزرگ ترین مصیبت زندگى ام اســت. با اینکه او با 
مادرش زندگى مى کرد اما من هر روز به دیدنش 
مى رفتم. اما حاال چند روز است که او را ندیده ام و 

نمى توانم دورى اش را تحمل کنم.»
وى ادامه داد: «با اینکه قاتل دخترم پسرى 14ساله 
است اما او بیشــتر از افراد بزرگسال مى فهمد  چرا 
که قتل را با نقشه قبلى انجام داده است. او اعتراف 
کرده که براى قتل دخترم نقشه داشته و مدت ها 
براى دزدیدن گوشــواره هایش فکر کرده بود. او 
ملیکا را فریب داد و به خانه متروکه کشاند و با این 

کارش ما را داغدار کرد.»

رضا پسر آرامى بود
اعترافات هولناك متهــم به قتل همه را در بهت و 
حیرت فرو برده است. رضا  14ساله در حالى دست 
به قتل ملیکا زده که همه مى گویند پسر آرامى بود. 
یکى از مسئوالن مدرسه اى که رضا در آنجا درس 
مى خواند، مى گوید: «او پسر خوبى بود و وضعیت 
درس هایش هم متوســط بود. هیچکسى از رضا 
شکایتى نداشت. او سال قبل هم دانش آموز ما بود 
و در همه این مدت هیچ رفتار بدى نداشت و کسى 
از او شــکایت نکرد.» وى ادامه داد: «یک روز بعد 
از قتل ملیکا بود که ماجرا را شنیدم. محل جنایت 
یکى از روستاهاى اطراف هفتکل بود و مى دانستم 
از بین دانش آموزان فقط رضاست که در آن روستا 
و محله زندگى مى کند. بــراى همین صبح که به 
مدرسه آمد، سراغش رفتم و از او پرسیدم ماجرایى 
که در محله تان رخ داده، چیست؟ او با خونسردى 
و بدون اینکه ذره اى هیجان زده شود گفت که "بله 
یک دختر را کشته و خاك کرده اند". او همه  چیز را 
خونسردانه توضیح داد و در آن لحظه نمى دانستم 
خوِد او قاتل اســت. بعداً وقتى ماجرا را شنیدیم و 
فهمیدیم که او به قتل اعتراف کرده، شوکه شدیم. 
همه مسئوالن مدرسه شگفت زده شدیم. هنوز هم 
باورمان نمى شود پســر آرامى که شرایط و زندگى 
کامًال عادى و آرامى داشــت دست به این جنایت 

زده باشد.» 

جزئیات جدید از قتل ملیکاى 8 ساله

ملیکا را به خانه متروکه بردم، دست هایش را با بند کفش هایم بستم و... 

فرمانــده پلیــس راه محور اعترافات باور نکردنى قاتل 14 ساله
دماوندـ  فیروزکوه از برخورد 
دو دســتگاه ســمند با یک 
تریلر و پیکان وانت در محور 
دماوندـ فیروزکوه خبر داد و 
گفت: این ســانحه رانندگى 
یک کشته و دو مصدوم برجا 

گذاشت.
ســرهنگ على نیک روش 
اظهار داشت: ساعت 15 روز 
چهارشنبه هفته گذشته یک 

دستگاه تریلر و پیکان وانت با دو دستگاه ســوارى سمند در نزدیکى پلیس راه دماوند 
برخورد کردند. وى ادامه داد: در این حادثه راننده پیکان وانت به دلیل عدم توجه به جلو 
با سه دستگاه خودرو برخورد کرد و در دم جان باخت و همچنین رانندگان دو دستگاه 
خودرو سمند مصدوم شدند. این مقام مسئول بیان کرد: عملیات رهاسازى و امدادرسانى 
حادثه دیدگان توسط پایگاه چناران هالل احمر دماوند و اورژانس صورت گرفت و دو  

مصدوم این تصادف به بیمارستان سوم شعبان منتقل شدند.

«امیرمحمد حســینى پناه»، 
دانش آموز تهرانــى که قرار 
بود در سال جارى در پایه نهم 
تحصیل کند، در راه مدرسه و 
بر اثر یک حادثه ناگوار جان 

خود را از دست داد.
گفته هــاى  براســاس 
همکالســى ها، امیرمحمد 
در راه رفتن به مدرســه بود 
که در میانه راه هنگامى که 
مى خواست از روى جوى آب 
گذر کند، به داخل جوى افتاد 

و لباس ها و بدن او خیس شد. پس از اینکه در نظر داشت تا از جوى آب خارج شود، دستش 
را به پایه یکى از داربست هایى که در خیابان براى مراسم محرم تعبیه شده بود گرفت، 
غافل از اینکه به دالیلى درون پایه داربســت برق جریان داشته و هنگام اتصال دست 

خیس با این داربست، دچار برق گرفتگى شدید مى شود.
بنابر گفته شاهدان، حدود نیم ساعت طول کشید تا آمبوالنس به محل مراجعه کرد و 
این نوجوان در مسیر بیمارستان جان خود را از دست داده است. این حادثه دلخراش در 
هفته نخست مهر ماه و در شروع سال تحصیلى بســیار ناراحت کننده و غم انگیز بود. 
 همکالسى هاى امیرمحمد در مدرسه در غم از دست دادن دوستشان سوگوارى کردند.

مرگ دلخراش دانش آموز تهرانى
 در هفته نخست مهر

تصادف مرگبار
 4 دستگاه خودرو سبک و سنگین

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگى آیت ا... طالقانى اهواز از فوت دختر سه 
ساله اروندکنارى که در دیگ نذرى سقوط کرده بود، خبر داد.

دکتر زهرا بزرگ زاده با اشاره به حادثه سقوط دختر سه ساله اهل اروندکنار در 
دیگ نذرى که دو هفته پیش رخ داد، اظهار داشت: این کودك حدود ساعت 17 

روز  12 مهرماه به علت ایست قلبى تنفسى فوت کرد.
وى افزود: اولین و مهمترین فاکتور براى دفاع و جلوگیرى از ورود میکروب ها به 
بدن و سیستم ایمنى هر انسان پوست است که متأسفانه 77 درصد پوست این دختر سه ساله بر اثر سوختگى 
از بین رفته بود. رئیس بیمارستان سوانح و سوختگى آیت ا...  طالقانى اهواز با بیان اینکه حال این دختر از صبح 

روز چهارشنبه گذشته نامساعد بود، گفت: على رغم تالش ها و تنش هاى فراوان این کودك جان باخت.

فوت دختر 3 ساله  که 
داخل دیگ نذرى افتاده بود

تحقیقات درباره پرونده دخترى که مدعى است در بزم شبانه 
به او تعرض شده از سوى مأموران پلیس در جریان است.

مردادماه امسال، دختر 21 ساله اى به نام «الدن» به اداره 
پلیس تهران رفت و در طرح شکایت خود گفت: «چند روز 
قبل سوار خودروى دوستم "پریناز" بودم که مرا به مهمانى 
شبانه در ویالیى در گیالوند دعوت کرد. به ویال که رسیدیم، 
ده  دختر و پســر جوان آنجا بودند که هیچکــدام از آنها را 
نمى شناختم. نیمه هاى شــب از پریناز خواستم به تهران 
برگردیم. او نوشــیدنى تعارف کرد و خواست آن را بخورم 
و بعد راه بیافتیم. وقتى آن را خوردم بیهوش شدم و ساعتى 
بعد که به هوش آمدم متوجه شدم چند پسر جوان...» شاکى 
در ادامه گفت: «بعد از آن مى خواســتم فرار کنم که پریناز 
دستم را گرفت و اجازه نداد از ویال خارج شوم. سپس دو نفر 
از پسرهاى جوان مرا به شدت کتک زدند و دست و پایم را 
بســتند و به طبقه باالى ویال بردند. یکى از آنها مرا تهدید 
به قتل کرد و گفت: "همینجا خاکــت مى کنم". بعد از آن 

طالهایم به مبلغ پنج میلیون تومان را سرقت کردند و رهایم 
کردند. در همان حالت با پلیس تماس گرفتم و مى خواستم 
آدرس ویال را براى پلیس بفرستم که یکى از پسرها آمد و 
گوشى را از دستم گرفت و پریناز هم آدرس را از گوشى ام 

پاك کرد.» 
با شکایت دختر جوان، پریناز 23 ساله بازداشت شد و بنا به 
تأیید آثار ضرب و جرح روى بدن شــاکى از سوى پزشکى 
قانونى، پرونده براى تحقیقات بیشــتر به شعبه 11 دادگاه 
کیفرى یک استان تهران فرستاده شــد. در اولین جلسه 
تحقیق که به ریاست قاضى متین راسخ برگزار شد پریناز 
در توضیح گفت: «آن شب الدن به میل خودش به مهمانى 
آمد و مهمانانى که آن شــب دعوت بودند همه از دوستان 
قدیمى ام بودند و آنها را مى شناســم. در آن مهمانى کسى 
الدن را آزار نداده اســت.» بعد از ایــن توضیحات هیئت 
قضائى دستور بازداشت «سعید»  و دیگر افراد شرکت کننده 

در مهمانى را براى تحقیقات بیشتر صادر کرد.

پایان شوم یک بزم شبانه 
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باالخره روز موعود فرا رســید و گوگل از جدیدترین 
نسل گوشى هاى پیکسل، یعنى پیکسل 2 و پیکسل 
2 ایکس ال رونمایى کرد. گوشى هایى که به مراتب 

زیباتر و پیشرفته تر از قبل شده اند.
در این مطلب قصد معرفى مدل استاندارد پیکسل 2 را 
داریم و همین اول کار باید بگوییم که برخالف بسیارى 
از گوشى  هاى پرچمدار امروزى، گوگل خود را مقید به 
کاهش حاشــیه هاى اطراف صفحه نمایش نکرده و 
در پیکسل 2 شاهد حاشیه هاى نســبتًا زیاد در باال و 
پایین نمایشگر هستیم که مکان مناسبى براى تعبیه 
دو بلندگوى باکیفیت بوده است. در زمینه سخت افزار 
داخلى نیز، تراشــه پیشــرفته و مدرن اسنپدراگون 
835 وظیفه پــردازش اطالعات را در این گوشــى 

بر  عهده دارد که مطمئنًا مى تواند جدید 
طرفداران پیسکل 
را راضى 

کند.
همانند مدل سال گذشته پیکســل، در گوشى جدید 
گوگل نیز همچنــان یک بخش شیشــه اى اطراف 
دوربین پشتى را احاطه کرده که البته اندازه آن نسبت 
به سال گذشــته، کوچک تر شده اســت. اما مطمئنًا 
بزرگ ترین نکته اى که با نگاه کردن به پشــت بدنه 
پیکســل 2 به ذهن مى رســد، فقدان لنز دوم است. 
همانطور که مى دانید اکثر تولیدکنندگان گوشى هاى 
هوشمند در پرچمدارهاى جدید خود از دوربین هایى با 
لنز دوگانه در پشت بدنه استفاده کرده اند و گوگل در این 
زمینه هم سعى نکرده از جریان حاکم بر بازار پیروى 
کند. البته با وجود تک لنزه بودن دوربین پشتى پیکسل 
2، کیفیت آن در مقایسه به مدل سال گذشته به مراتب 
بیشتر شده اســت. با توجه به اینکه دوربین پیکسل 
اولیه یکى از برترین دوربین هاى گوشى هاى هوشمند 
بود، کیفیت فوق العاده پیکسل 2 در زمینه عکاسى و 
فیلمبردارى مى تواند یکى از مهمترین نقاط قوت این 

محصول باشد.
متأسفانه گوگل در پیکسل 2 جک 3,5 
میلیمتــرى هدفون را حذف 
کــرده و برخالف 
نسخه 

اولیه دیگر نمى توانیــد از هدفون هاى قدیمى خود به 
صورت مستقیم در این گوشى هوشمند استفاده کنید. 
گوگل همواره از گوشى هاى هوشمند خود براى نشان 
دادن قابلیت ها و ویژگى هاى سیســتم عامل همراه 
خود، یعنى اندروید، استفاده کرده و پیسکل 2 نیز همین 

وظیفه را در مورد اندروید اوریو بر عهده دارد.
رابط کاربرى جدید پیکسل 2 گوگل پیکسل 2 از یک 
نسخه خالص اندروید اوریو بهره گرفته و قابلیت هایى 
نظیر Notifications Dots و تصویر در تصویر را 
در اختیار کاربر قرار مى دهد. همچنین باید اشاره کنیم 
که این گوشى هوشمند از نسخه جدید النچر پیکسل 

استفاده مى کند.
اما مســلمًا برجســته ترین تغییر روى داده در رابط 
کاربرى پیکسل 2 این است که نوار جستجوى گوگل 
به باالى کلیدهاى ناوبرى انتقال یافته که دسترسى به 
آن را راحت تر از گذشته کرده است. پیش از این، نوار 
جستجوى گوگل در قســمت فوقانى صفحه نمایش 
قرار داشت و استفاده یک دستى از آن (به خصوص در 

گوشى هایى با ابعاد بزرگ) کمى مشکل بود.
با تغییر مکان نوار جســتجوى گوگل و خالى شــدن 
قســمت باالیى صفحه نمایش، گــوگل یک گجت 
ویژه براى این قسمت طراحى کرده است که شما را از 
تمامى اخبار و رویدادهاى مربوط به این شرکت مطلع 

خواهد کرد.
اما یکى از قابلیت هاى جدیدى که به پیکسل 
2 اضافه شده و پیش از این نیز شایعاتى در 
مورد آن منتشر شده بود، قابلیتى موسوم به 
«اکتیو اج» Active Edge است که به 
کاربر امکان مى دهد تا با فشردن گوشى در دست 
خود، برخى کارها را به سریع ترین روش ممکن انجام 

دهد. به عنوان مثال مى توان با استفاده از این ویژگى 
و فراخوانى دستیار گوگل، بدون نیاز به فشردن هیچ 

دکمه اى اقدام به تهیه عکس سلفى کرد.

دوربین
همانطور که گفتیم پیکسل 2 از دوربین تک لنزه بسیار 
باکیفیتى بهره مند است که حتى سختگیرترین کاربران 
را هم راضى خواهد کرد. یکى از مهمترین تغییراتى که 
در دوربین این گوشى اعمال شده، اضافه شدن نسخه 
جدیدى از حالت پرتره (Portrait Mode) است 
که با اعمال افکتى ویژه در تصاویر پرتره، پس زمینه 
عکس را تار و محو کرده و بدیــن ترتیب باعث بهتر 
جلوه کردن ســوژه عکاسى شــود. البته نکته جالب 
این است که برخالف گوشــى هایى که این افکت را 
به کمک دو لنز در تصاویر اعمال مى کنند، پیکسل 2 
تنها از یک لنز و با استفاده از یادگیرى ماشین و فناورى

 Dual Pixel این کار را انجام مى دهد.
دوربین 12 مگاپیکســلى پیســکل 2 مجهز به یک 
سنســور 2,6/1 اینچى اســت که براى یک گوشى 
هوشــمند کمى بزرگ به نظر مى رسد. همچنین در 
حالى که نسخه اول پیکســل از قابلیت تثبیت نورى 
تصویر (OIS) بى بهره بود، پیکسل 2 از این قابلیت 
نیز براى ثبت تصاویرى باکیفیت تر استفاده مى کند. به 
این ترتیب مى توان گفت گوگل اولین تولید کننده اى 
اســت که از دو قابلیت تثبیت نورى تصویر و تثبیت 
الکترونیکى، به صــورت همزمان در گوشــى خود 

استفاده کرده است.
شایان ذکر است که کاربران پیکسل 2 از فضاى ابرى 
نامحدود براى ذخیره سازى عکس ها و فیلم هاى خود 

نیز بهره مند خواهند بود.

قیمت و تاریخ عرضه
گوگل پیکســل 2 با قیمــت 650 دالر بــراى مدل 
64 گیگابایتى و 750 دالر براى مدل 128 گیگابایتى 
به فروش خواهد رسید که دقیقًا مشابه با قیمتگذارى 

سال گذشته پیسکل است.
 گوگل برنامه ویژه اى هم براى تعویض نســل اول 
گوشــى هاى پیکســل با مدل جدید، در نظر گرفته 
که مى تواند نظر کاربران این گوشــى هوشــمند را 

جلب کند. یک نکته جالب دیگر اینکه، کســانى که 
پیکســل 2 را پیش خرید کنند، همراه با این گوشى 
یــک اســپیکر هوشــمند گــوگل هــوم مینــى

Google Home Mini)  نیــز دریافــت  )
خواهند کرد. در نهایت باید اشــاره کنیم که گوشــى 
جذاب پیکســل 2 در تاریخ 19 اکتبر (27 مهر) رسمًا 
راهى بازار شده و در دســترس خریداران قرار خواهد 

گرفت.

شــرکت ســونى، به تازگى اعالم کرده است که نسخه 
جدیدى از هدست پلى استیشــن VR را با طراحى بهبود 

یافته و تغییراتى سخت افزارى ارائه خواهد داد.
نسخه جدید با شماره مدل CUH-ZVR2 از یک طراحى 
متفاوت  نسبت به نسل قبل اســتفاده مى کند که در آن، 
کابل هاى هدفون با هدست واقعیت مجازى ادغام شده 
است. همچنین واحد پردازشــگر نیز به روزرسانى شده 
اســت و به همین جهت، هدســت  پلى استیشن VR از 
محتواى HDR پشــتیبانى خواهد کرد و براى تماشاى 
محتواى HDR روى تلویزیون، نیــازى به قطع ارتباط 

واحد پردازشى ندارید.
بسته بندى پلى استیشن VR زمانى که مدل جدید به بازار 
عرضه شــود، تغییر خواهد کرد. براى تشخیص تفاوت، 
به شماره مدل درج شــده روى جعبه نگاه کنید. شماره 
مدل نســل قبل، CUH-ZVR1 بوده اســت اما مدل 
جدید با شــماره مدل CUH-ZVR2 در دسترس قرار

 مى گیرد. 

همچنین تصویر درج شــده روى جعبه  نیز به روز خواهد 
شد تا تغییرات مدل جدید را مانند ادغام هدفون ها با بدنه 

هدست واقعیت مجازى به نمایش بگذارد.
از آنجایى که سیستم هدست پلى استیشن VR در نسل 
جدید تغییر یافته و کابل هاى نســخه جدید با شــماره 
مــدل CUH-ZVR2 با نســل قبل به شــماره مدل
 CUH-ZVR1 متفاوت است، نمى توانید واحد پردازشگر 

را تعویض کنید.
تمامى بازى هاى پلى استیشــن VR با هــر دو مدل از 
هدست هاى واقعیت مجازى پلى استیشن VR سازگارى 

خواهد داشت.
هدست واقعیت مجازى جدید پلى استیشن VR با شماره 
مدل CUH-ZVR2 در ژاپن معرفى شــده و شــرکت 
سونى، قیمت 44/980  ین (398 دالر) را براى آن درنظر 
گرفته است. شرکت سونى در تاریخ 14 اکتبر (22 آبان)، 
هدست واقعیت مجازى CUH-ZVR2 را در ژاپن عرضه 

خواهد کرد.

شــرکت گیگابایت که پیش از این براى تمام ســکوهاى 
پردازنده هاى اینتل یک مدل مادربورد سرور معرفى کرده بود، 
براى سرى پردازنده هاى C422 و سکوى Xeon-W یک 
 HP0-MW51 مادربورد سرور/ ایستگاه کارى جدید به نام

معرفى کرد.
 این مادربورد تک سوکته مبتنى بر LGA 2066 است و یک 
پردازنده فقط روى آن نصب مى شود. اما مجهز به هشت شیار 
توسعه حافظه رم DIMM است. روى این شیارها مى توان 
ماژول هاى رم DDR4 یا ماژول هــاى RDIMM با 
ظرفیت 32 گیگابابیتى و ماژول هــاى LRDIMM با 
ظرفیت 64 گیگابایتى را نصب کــرد. در کل این مادربورد 
گنجایش 512 گیگابایت حافظــه رم را دارد. مجهز به دو 
درگاه LAN یــک گیگابیتى اســت و از تراشــه صداى 
HD Realtek ALC1150 با پشتیبانى از صداى 7.1 
 16x  با سرعت PCIe کاناله سود مى برد. 7 اسالت توسعه
دارد و از دو اسالت توسعه M.2 و U.2 استفاده مى کند. به 
عالوه، هشت کانکتور ساتا 3 و دو کانکتور ساتا 3 روى یک 

کنترلر جداگانه دارد تا بتواند از باالترین ظرفیت ذخیره سازى 
پشــتیبانى کند. روى این مادربورد مى تــوان کارت  هاى 
 CrossFireX انویدیا یــا SLI گرافیکى با فنــاورى
اى ام دى استفاده کرد. این مادربورد مجموعه اى از درگاه هاى 
ورودى و خروجــى مورد نیاز براى کامپیوترهاى ســرور و 

 Type-C، USB 3,1 USB ایســتگاه کارى ماننــد
Type-A، USB 3,1 3,0 و...  دارد و از رده وســیعى از 
سیستم  عامل هاى سرور ویندوزى و لینوکسى مانند ردهت 
اینترپرایس، سوزى اینترپرایس، اوبونتو، ویندوز هاى 7، 8 و 

10 پشتیبانى مى کند. 

درج نظرسنجى در استورى اینستاگرام یکى 
از جذاب ترین و جدیدترین ویژگى هاى این 
اپلیکیشن شبکه اجتماعى است که به آپدیت 

جدید آن اضافه شده است.
اضافه شــدن امکان نظرسنجى در استورى 
اینســتاگرام باعث شــده تا کاربر بتواند با 
انتخاب اســتیکر Poll، نظرسنجى دلخواه 
خود را در استورى وارد کند. بدین ترتیب، به 
نظر مى رسد این بخش از اپلیکیشن محبوب 

اینستاگرام، تعاملى تر از همیشه شده است.
اضافه کردن نظرسنجى، همانند درج سایر 
استیکرها در استورى است؛ تنها کافى  است 
 Stickers را از قســمت Poll برچسب
انتخاب کرده و به قسمت مورد نظر در عکس 
بکشید. پس از آن، به صورت خودکار امکان 
سفارشى ســازى نظرســنجى، درج سئوال 
و نوشــتن دو جواب را خواهید داشــت. در 
پایان، دوستان شــما این امکان را خواهند 
داشت تا استورى شما را مشــاهده کرده و 
با انتخاب یکى از گزینه ها، در نظرســنجى 
شــرکت کنند. شــما مى توانید نتایج کلى 
نظرســنجى را ببینید؛ براى انجام این کار، 
لیست مشاهده کنندگان استورى را باز کرده 
تا تعداد کل رأ ى دهندگان، نام آنها و گزینه اى 

که انتخاب کرده اند را مشاهده کنید.
در آپدیت جدید اینستاگرام ، عالوه بر امکان 
درج استیکر نظرسنجى، چند قابلیت تازه نیز 
اضافه شده اســت. ابزار قطره چکان یکى از 
این ویژگى هاست که کاربر را قادر مى سازد 
تا از رنگ هاى موجود در تصویر یکى را براى 
متن و قلم انتخاب کنــد. همچنین، ابزارى 
جهت ترازکردن متن ها و استیکرها به نسخه 
جدید اینستاگرام اضافه شــده که آنها را در 
وســط عکس تنظیم مى کند. البته در حال 
حاضر تنها کاربران iOS امکان استفاده از 
این ویژگى را خواهند داشــت و بنا بر اعالم 
رسمى، به زودى به پلتفرم اندروید نیز افروده 
خواهد شد.کاربران اندروید و آیفون مى توانند 
از هم اکنون با دانلود نســخه جدید، به درج 
نظرسنجى در استورى اینستاگرام و استفاده 

از سایر امکانات آن بپردازند.

در خبرى که به تازگى در وبسایت همراه اول منتشر شده، این اپراتور اعالم کرده که کلیه 
مشترکین همراه اول که بســته هاى اینترنتى نوترینو را خریدارى مى کنند از اینترنت 

نامحدود بهره مند مى شوند.
در این طرح به مدت محدود و تا پایان پاییز 96، کلیه مشترکینى که از بسته هاى اینترنت 
نوترینو استفاده مى  کنند، مى توانند از ســاعت 3 بامداد تا 9 صبح از ترافیک نامحدود 
رایگان بهره مند شوند. کلیه مشترکین اعتبارى و دائمى که بسته اینترنت فعال دارند 
مى توانند از این طرح استفاده کنند و این هدیه شامل مشترکینى که از اینترنت با تعرفه 

آزاد استفاده مى کنند، نمى شود.
بنابراین گزارش، این طرح شامل ترافیک اینترنت بین الملل و همچنین سایت هاى 
داخلى و شامل تمام بسته هاى یک روزه، یک هفته، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 
یکساله و سایر بسته هاى اینترنت مانند بسته هاى اینترنت همراهى و بسته هاى هدیه 
طرح تعویض سیم به یوسیم (15 و 20گیگابایت) مى شود. همچنین مشترکین از هریک 
از درگاه هاى فعالسازى مانند #1*، #10*، #100*، #1000*، پیامک 8080، پیامک 
10، وبسایت و اپلیکیشن «همراه من» و IVR اقدام به خرید بسته کنند، مشمول این 

طرح مى شوند.
گفتنى است این طرح به صورت خودکار براى کلیه مشترکینى که بسته دیتا دارند فعال 

شده و نیازى به شماره گیرى کد خاصى براى فعالسازى طرح نیست.
حال باید منتظر ماند و دید سایر اپراتورهاى کشور نیز اقدامى مشابه براى راضى نگه 

داشتن مشتریان خود انجام مى دهند یا خیر. 

گوگل پیکسل 2 رسماً معرفى شد

گوشى باحاشیه اما جذاب گوگــل!

ربر عهده دارد که مطمئنا مى تواند جدید
طرفداران پیسکل 
را راضى 

بیشتر شده اســت. با توجه به اینکه دوربین پیکسل 
اولیه یکى از برترین دوربین هاى گوشى هاى هوشمند 
2بود، کیفیت فوق العاده پیکسل 2 در زمینه عکاسى و 
فیلمبردارى مى تواند یکى از مهمترین نقاط قوت این 

محصول باشد.
5 جک 3,5 2متأسفانه گوگل در پیکسل 2

میلیمتــرى هدفون را حذف 
کــرده و برخالف 
نسخه 

کاربرى پیکس
به باالى کلید
آن را راحت تر
جستجوى گو
ا قرار داشت و
گوشى هایىب
با تغییر مکان
قســمت باال
ویژه براى این
تمامى اخبار و
خواهد ک
اما یک
2 اض
مور
«اکت
کاربر امک
خود، برخى ک

سونى، مدل جدید هدست
 پلى استیشن VR را معرفى کرد

شرکت ســونى در اقدامى جدید که 
ممکن اســت جایگاهش را در بازار 
گوشى هاى هوشــمند تغییر بدهد و 
قصد دارد طراحى گوشى هاى خود را 

جذاب تر کند.
مدیر اجرایى شــرکت سونى در هند، 
اخیــراً در مصاحبه خــود اعالم کرد 
گوشــى هاى هوشــمند نسل جدید 
سونى قرار اســت ظاهرى جذاب و 

جدید داشته باشند.
یکــى از انتقادهایى که همــواره به 
شرکت سونى وارد بود و این شرکت را 
از سایر رقبا عقب انداخته بود، طراحى 
تقریباً  معمولى و سطح پایین گوشى 

هاى هوشمند ساخته شده توسط این 
شرکت بود.

بــا گزارشــى کــه «هیبــى» داده 
اســت حتى مى تــوان نتیجه گرفت

 گوشــى هاى پرچمدار سونى نیز در 
طراحى خود تغییراتى خواهند داشت و
صحبــت هــاى هیبــى امیدهــا

 را براى بازگشت ســونى به عرصه 
رقابت بــا شــرکت هاى بــزرگ، 

بازگرداند.
او همچنین ذکر کرد که سونى در حال 
ساخت نسل جدیدى از گوشى هاى 
هوشمند اســت که به زودى معرفى 

خواهد شد.

آنچه از گوشى هاى نسل جدید Sony نمى دانید! همراه اول، اینترنت نامحدود هدیه مى دهد!

آپدیت جدید اینستاگرام 
چه امکاناتى دارد؟

مادربورد سرور تک سوکتى گیگابایت براى 
مصارف خانگى و ادارى

شروین طلوعى- مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه طلوع درخشان آزادیان 
(سهامى خاص)

آگهى دعوت از بستانکاران
شرکت منحله در حال تصفیه طلوع درخشان آزادیان سهامى خاص به شماره ثبت 56149 و شناسه ملى 14005828576 
پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رســمى شــماره 21073 مورخ 96/04/26 در اجراى ماده 225 قانون تجارت 
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و یا حقوقى که ادعا و یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن 
مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج اولین آگهى به آدرس محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان- 
شهر اصفهان- مهرآباد- خیابان مهرآباد- کوچه شهید ســعید وطن پور (فرزاد)- پالك 10- طبقه همکف و کدپستى 

8158919513 مراجعه نمایند. بدیهى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.

نوبت سوم
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انجام کلیه امور مربوط به شــماره گــذاري، صدور 
گواهینامه، برگ خالفی و اجرائیات تا ساعت16 عصر 
برپایی کلیه آزمون هاي راهنمایی و رانندگی تا ساعت 

16 عصر
تســریع در صــدور معافیت تحصیلی و درخواســت 

مشموالن براي معافیت 
ثبت رایگان درخواست هاي مشــمولین اعم از اعزام 

یا معافیت 
ارائه خدمات پزشکی از قبیل معاینه اول، واکسیناسیون 

و تشکیل شوراي پزشکی 
ارائه راهنمایی و مشاوره تلفنی و حضوري به مشموالن 

تمدید و تعجیل در تاریخ اعزام مشموالن 
ویزیت رایگان پزشــکان عمومی ، دندانپزشــکی و 
واحد بینایی ســنجی جهت معاینه خانواده پرسنل و 
عموم مردم در درمانگاه صاحــب الزمان (عج) پلیس 
اصفهان و تمامی بهداري هــاي فرماندهی انتظامی 

شهرستان هاي تابعه 
حضور پزشــکان معاونت بهداد فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان در مناطق محــروم و ارائه خدمات 

پزشکی رایگان به مردم این مناطق 
اجراي طرح روزکم  حادثه در راه هاي شهري استان  

ارائه خدمات ویژه واحد صدور دفترچه پلیس راه از به 
رانندگان اتوبوس ها 

حضور گســترده و چشــمگیر ماموران پلیس راه در 
محورهاي استان به منظور افزایش ایمنی ترافیک 

ارائه خدمات ویژه دایره گذرنامه پلیس امنیت عمومی 
استان در  ساعات بعد از ظهر به کارکنان و شهروندان 
ترخیص موتورسیکلت هاي توقیفی با تسهیالت ویژه 
ارائه خدمــات مضاعــف مراکز تعویــض پالك و 

پلیس+10 در بعد از ظهر ها تا ساعت 18
برگزاري جلســات مالقات مردمی و پاســخگویی 
مستقیم مســئوالن از طریق شــماره تلفن 197 به 

صورت همه روزه 
ارســال مهمترین رویدادها و اخبار حوادث استان از 

طریق پیامک به شهروندان و مسئوالن 
ارائه خدمات مضاعف مرکز مشاوره آرامش به صورت 

تلفنی و حضوري 
انجام ســریع مراحل کار تشــخیص هویــت و ارائه 
گواهینامه سوء پیشینه به صورت آنی و در همان روز 

درخواست با بکارگیر فناوري هاي روز
تالش جهت کشف جرایم با سرعت مضاعف و تالش 

در جهت کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها 
افزایش ساعت کار پلیس فتا تا ساعت 19 و پاسخگویی 

به  مراجعه کنندگان به صورت روزانه
کاهش زمان صدور مجوز براي پروانه کســب توسط 

اداره اماکن پلیس امنیت عمومی 

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه مردم، 
دستگاه ها و نهادهاي فرهنگی و اجتماعی  و رسانه ها 
در تولید امنیت نقش اساسی دارند بیان داشت: پلیس 
در واقع مســئول حفظ امنیتی است که مردم و نهادها 

تولید می کنند.
ســردار معصوم بیگی با بیان اینکه امنیت در کشور ما 
مردم پایه است و مردم مهمترین نقش را تولید امنیت 
دارند گفت: هرچند که براساس قانون نیروي انتظامی 
مسئول حفظ امنیت جامعه است اما تولید کننده امنیت 
مردم و سایر دستگاه ها هستند که در این زمینه انشاء 
ا... نقش همگان در تولید امنیت به عنوان کار ویژه این 

فرماندهی دنبال خواهد شد.
وي به نظریه " ایجاد فرصت هاي جرم، علت وقوع جرم 
هســتند" به عنوان یکی از مباحث مهم جرم شناسی 
اشاره کرد و گفت: پلیس بارها به مردم گفته که با رفتار 
حرفه اي خود فرصت هاي جرم را از مجرمان بگیرند 
و به طور مثال براي پیشگیري از سرقت خودروي خود 
را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند، از قرار دادن کیف، 
لپ تاپ، وســایل با ارزش در خودرو هنگام ترك آن 
خودداري کنند و حتی براي یک لحظه خودرو را با در باز 

و به صورت روشن رها نکنند.
ایــن مقــام انتظامــی تصریح کــرد: بررســی ها و 
پژوهش هاي پلیس نشــان داده که اگر مردم با رفتار 

حرفه اي خود فرصت ها و بســتر هاي وقوع جرم را از 
مجرمان بگیرند حد اقل 50 درصد جرایم کشور کاهش 

پیدا می کند.
سردار معصوم بیگی به نقش مردم در مبارزه با قاچاق 
کاال اشاره  کرد و اظهار داشت: اگر می خواهیم معضل 
بیکاري از جامعه ما ریشه کن شــود و اقتصاد و تولید 
رونق پیدا کند تنها راه آن اســتفاده مــردم از تولیدات 

داخلی است .
وي مشى نیروى انتظامى در اســتان اصفهان را رفتار 
مهربانانه با مردم و برخورد قهري و قاطع با افراد شرور 
و قانون شــکن جامعه عنوان کــرد و گفت: پلیس یار 
مهربان مردم و مشت آهنین براى مجرمان است و در 
این خصوص کار ویژه اي در پلیس اصفهان انجام گرفته 
و قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه عملیاتی اقدام و عمل 
راه اندازي شده است که با استفاده از ظرفیت هاى درون 
و بیرون سازمان و مشارکت هاى مردم بتوانیم شرایط 

امنیتى استان را بهبود  و ارتقا بدهیم.
این مقام انتظامــی امنیت مردم را خــط قرمز پلیس 
اصفهان عنوان کرد و گفت: به مردم این استان اطمینان 
می دهیم که نیروهاي فداکار و ســخت کوش پلیس 
هرگز اجازه نخواهند داد عــده اي کمی از افراد زیاده 
خواه و قانونشکن امنیت و آسایش آنان را برهم بریزند.

فرمانده انتظامی اســتان با بیان اینکه جرایم با شیب 

تندي از فضاي واقعی به ســمت فضــاي مجازي در 
حرکتندافزود:امــروز مجرمان به راحتی در شــهري 
نشســته و از طریق فضاي مجازي جرمی را در شهر 
و استانی دیگر مرتکب می شــوند که برداشت هاي 
غیر مجاز از حساب هاي بانکی مردم نمونه اي از این 

جرایم است. 
وي بیان داشت: نیروي انتظامی به عنوان دیدبان جامعه 
ســاز و کار عملیاتی مقابله با این گونه جرایم را تحت 
عنوان پلیس فتا تعریف کرده اما باز این مردم هستند 
که با مراقبت و توجه به توصیه هاي پلیس می توانند از 

آسیب هاي فضاي مجازي در امان بمانند.
وي از تقویت پلیس سایبري اصفهان خبر داد و گفت: 
قطعاً به عنوان پلیس اول منطقه بایستی با قدرت و توان 
علمی و تخصصی باالیــی در فضاي مجازي حضور 
داشته باشیم و با اقدام پیش دستانه از وقوع جرایم در 

این فضا جلوگیري کنیم. 
این مقام انتظامی،  انجام خدمت بى منت ،سرعت در 
رسیدگى به خواســته ها و مطالبات مردم و تسهیل در 
امور آنان را باعث اعتماد و رضایت هرچه بیشتر مردم 
و افزایش ســرمایه اجتماعى پلیس استان عنوان کرد 
و گفت: ســرمایه اجتماعى براى پلیس بسیار مهم و 
ضرورى اســت چرا که نیروى انتظامى بدون سرمایه 
اجتماعى نمى تواند ماموریــت هاى خود را با موفقیت 

پیش ببرد.
سردار معصوم بیگی تاکید کرد: مردم باید ما را قبول داشته 
، خیرخواه خود بدانند و مطمئن باشــند که ما در انجام 
ماموریت هاى خود و تامین امنیت و آسایش آنان از هیچ 

تالش و کوششى دریغ نخواهیم کرد.
وى با بیان اینکه مجرمان و سارقان دائماً در حال استفاده 
از شگردهاى جدید براى عملى کردن نیت شوم و پلید 
خود در جامعه هستند گفت: پلیس با استفاده از آموزش 
هاى بروز و افزایش مهارت هاى جسمى و توان رزمى 
خود هر روز یک گام جلوتر از مجرمــان و خالفکاران 

پیش مى رود.
معصوم بیگــى، ایجاد فضــاى معنــوى و انقالبى در 
مجموعه نیــروى انتظامى اســتان را از دیگــر تدابیر 
فرمانــده ناجا در حکــم انتصــاب وى عنــوان کرد و 
اظهار داشت: ما در مســیر جهاد و شــهادت قرار داریم 
و پیــش نیاز این مســیر نیز تقــوا، معنویــت ، توجه به
 ارزش هاى اسالمى ، خداترس بودن و مردم دوست بودن
 است.فرمانده انتظامى استان خاطر نشــان کرد: با عزم 
جدى و توان و شایســتگى که در  مجموعه فرماندهى 
انتظامى اســتان وجود دارد به یــارى خداوند متعال مى 
توانیم در اجراى منویات مقــام معظم رهبرى و انتظارات
 فرمانده ناجا موفق و در دوره جدید شــرایط را بهبود و 

ارتقا بدهیم.
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 تا 20 
14 فرمانده انتظامی استان اصفهان :

پلیس یار مهربان مردم و مشت آهنین براي مجرمان است

خدمات مضاعف پلیس 
اصفهان در هفته ناجا برنامه هاى روز دوم هفته نیروى انتظامى در اصفهان

■ مراسم صبحگاه مشترك  ساعت 7 صبح در مرکز آموزش شهید بهشتی  اصفهان و پخش 
به صورت زنده از شبکه استانی 

■تجلیل از فرماندهان نمونه و مستندسازى از چهره هاى ماندگار و شاخص ناجا در مراسم 
صبحگاه

■افتتاح سامانه نداى بهداشت 
■از من بپرسید؟ اجراى طرح توسط معاونت بهداري فرماندهی انتظامی استان

■حضور فرمانده انتظامی استان در برنامه گفت و گوي هفته  سیماي مرکز اصفهان ساعت 
 17

■ارائه خدمات مضاعف صدور، شماره گذاري، ترخیص،اجرائیات،آموزشگاه رانندگی  و...-
■برنامه  مالقات مردمی مسئوالن نیروي انتظامی استان در سامانه 197 

■نشست تخصصى و هم اندیشى فرماندهان و روساى کوپ با معتمدین، شوراهاى محله، 
ائمه جماعت 

■دیدار فرمانده انتظامی استان با خانواده شهید
■اجراى برنامه هاى فرهنگى، ورزشى رزمى یگوپ در دبیرستانهاى منتخب استان

■پخش سرود اقتدار ملى یگان ویژه از رسانه ملى
■ تقدیر از برترین هاى شوراى معتمد پلیس و پلیس افتخارى

روز شمار هفته ناجا در سال 1396
   15 /96/07  شنبه          پلیس:اقتدار،کار آمدى،حرفه گرایى

پلیس براى امنیت
امنیت براى همه
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اصفهان بیشترین تعداد شهردارى را در کشور دارداصفهان بیشترین تعداد شهردارى را در کشور دارد
3

توکلى به عنوان
 شهردار جدید شهر 

زاینده رود معارفه شد

3 طرح عمده براى شهر خالدآباد

تجهیز آتش نشانى شاهین شهر به پهپاد

امکانات بهداشتى در خور ضعیف است

2

3

سال سختى در چمگردان پیش رو داریم

قانون فصل الخطاب درهمه اموراستقانون فصل الخطاب درهمه اموراست
شهردار شاهین شهر:

مراســم تودیع و معارفه معاون توســعه و پشــتیبانى شــهردارى شاهین شــهر برگزار 
شد. 

عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر در این مراسم با اشاره به اینکه قانون فصل الخطاب در  
همه امور است، گفت: باید از قانون نهایت استفاده براى حل مشکالت شهروندان را کنیم. 

وى افزود: هدف ما در شهردارى خدمت به همه شــهروندان است چراکه طعم خدمت به 
شهروندان بسیار شیرین و لذت بخش است. 

بهمنى با بیان اینکه پست ها و منصب ها ماندگار نیســتند و آنچه مى ماند کار نیک است، 
گفت: هرکدام از ما در هر پســتى که در شهردارى باشیم نســبت به تک تک شهروندان 

مسئول هستیم. 
■■■

اسماعیل فرهادى، رئیس شوراى اسالمى شهرستان شاهین شهرومیمه نیز در این مراسم 
گفت: همه باید دست به دست همدیگر داده و شهر را خوب حفظ نماییم چراکه شهر متعلق 

به همگان است. 
■■■

مهرداد مختارى، رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر نیز در این مراسم گفت: وظایف ذاتى 
شهردارى مشخص بوده و اولین شأن ما خدمتگزارى و رفع مشکالت مردم است. 

وى در ادامــه افــزود: امیدواریــم همــه مــا در شــوراى شــهر و شــهردارى 
قبــل از هــر چیــزى بــه فکــر انجــام وظایفمــان باشــیم، چراکــه گشــودن 
گــره اى از مشــکالت شــهروندان اجــر دنیــوى و اخــروى را بــه همــراه 

دارد. 
■■■

احمدرضا پرى تبار، معاون جدید پشتیبانى و توسعه شهردارى شاهین شهر نیز در این مراسم 
گفت: امیدواریم با مساعدت،همفکرى و هم افزایى مدیران،کارکنان و کارگران عزیز بتوانیم 

در عمران و آبادانى شهر کوشا باشیم. 
وى در ادامه با اشــاره بــه اینکه باید قانــون محور همــه فعالیت ها و اقدامات ما باشــد 
گفــت: امیــدوارم در ایــن راســتا خــادم خوبــى بــراى شــهروندان و شــهردارى

 باشم. 
در این مراسم احمد رضا پرى تبار بعنوان معاون پشتیبانى و توسعه شهردارى شاهین شهر 
منصوب و درحکم دیگر حمید عشقى به عنوان مشاور شهردار شاهین شهر منصوب گردید 
شهردار شاهین شهر از تالشهاى معاون سابق توسعه و پشتیبانى شهردارى تشکر و قدردانى 

کرد. 

پشــتیبانى شــهردارى شاهین شــهر برگزار مراســم تودیع و معارفه معاون توســعه و
شد. 

عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر در این مراسم با اشاره به اینکه قانون فصل الخطاب در  
همه امور است، گفت: باید از قانون نهایت استفاده براى حل مشکالت شهروندان را کنیم. 

وى افزود: هدف ما در شهردارى خدمت به همه شــهروندان است چراکه طعم خدمت به 
شهروندان بسیار شیرین و لذت بخش است. 

بهمنى با بیان اینکه پست ها و منصب ها ماندگار نیســتند و آنچه مى ماند کار نیک است، 
گفت: هرکدام از ما در هر پســتى که در شهردارى باشیم نســبت به تک تک شهروندان 

مسئول هستیم. 
■■■

اسماعیل فرهادى، رئیسشوراى اسالمىشهرستانشاهین شهرومیمه نیز در این مراسم
گفت: همه باید دست به دست همدیگر داده و شهر را خوب حفظ نماییم چراکه شهر متعلق

به همگان است. 
■■■

مهرداد مختارى، رئیس شوراىاسالمى شاهین شهر نیز در این مراسمگفت: وظایف ذاتى
شهردارى مشخص بوده و اولین شأن ما خدمتگزارى و رفع مشکالت مردم است. 

و شــهردارى ورـوراى شــهر همــهمــه مـه مــا درر شـ امیدامیدواریواریــمــم زود:ود: افــزف ـه اه وى در اادامـدا
قبــل از هــر چیــزى بــه فکــر انجــام وظایفمــان باشــیم، چراکــه گشــودن 
گــره اى از مشــکالت شــهروندان اجــر دنیــوى و اخــروى را بــه همــراه 

دارد. 
■■■

احمدرضا پرى تبار، معاون جدید پشتیبانى و توسعه شهردارى شاهین شهر نیز در این مراسم 
گفت: امیدواریم با مساعدت،همفکرى و هم افزایى مدیران،کارکنان و کارگران عزیز بتوانیم 

در عمران و آبادانى شهر کوشا باشیم. 
وى در ادامه با اشــاره بــه اینکه باید قانــون محور همــه فعالیت ها و اقدامات ما باشــد 
خوبــى بــراى شــهروندان و شــهردارى در ایــن راســتا خــادم گفــت: امیــدوارم

 باشم. 
وتوسعه شهردارى شاهین شهر  پ پشتییبانىوى و ونعاون بعنوبعنوان مان م تباربار پرى ترى رضا پضا احمد رمد مراساسم احم اینا درد
منصوب گردید  منصوب و درحکم دیگر حمید عشقىبه عنوان مشاور شهردار شاهینشهر
قدردانى پشتیبانى شهردارى تشکر و از تالشهاى معاون سابقتوسعه و شهردار شاهین شهر

کرد. 

اولویت؛ توسعه فضاى سبز
رئیس شوراى شهر بویین میاندشت مطرح کرد:

 اولویت دوم پیگیرى تکمیل فاضالب شهرى و اولویت بعدى اصالح و بهبود معابر است

لزوم همکارى 
شهروندان دارانى در 
دریافت انشعاب فاضالب
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نصف جهان  رئیس شوراي شهر نجف آباد گفت: مهمترین 
موضوعی که مدیریت شهري جدید باید در شهر ما به آن 
توجه کند، شناسایی بافت هاي فرســوده و آسیب پذیر 
است.مجتبی گودرزي اظهار داشت: بازسازي خانه هاي 
قدیمی به خصوص بافت هــاي داراي میراث فرهنگی 
بسیار حائز اهمیت است و این مسئله در سازمان بهسازي 
و نوسازي نجف آباد در دســت بررسی است. وي با اشاره 
به معضل ترافیک در بافت مرکزي شــهر به علت تمرکز 
خدمات، احیاي بافت هاي فرســوده را مهمترین دغدغه 
در برنامه هاي کاري شــوراي شــهر نجــف آباد اعالم 
کرد. گودرزي در ادامه، مهمترین مشــکل شهر نجف آباد 

را کمبود درآمد با توجه بــه افزایش جمعیت بدون توجه به
 زیرساخت هاي موجود دانست که به گفته وى ، این موضوع 
بر افراد جامعه که تمایل به تشــکیل خانواده دارند یا وارد 
زندگی مشترك شــده اند، تأثیر دارد. وي افزود: براساس 
تصمیمات راهبــردي در حوزه مدیریت شــهري، بر آنیم 
بخش خصوصی را فعال کنیم و به همین منظور از واحدهاي 
خصوصی براي مشارکت در پروژه هاي شهرداري دعوت 
مى کنیم. رئیس شوراي شهر نجف آباد یادآور شد: درصدد 
آن هستیم به دستاوردها و موفقیت هاي حمل و نقل ریلی 
و عمومی دســت یابیم که یکی از آنها اتصال نجف آباد به 

اصفهان با قطار شهري است. 

مدیر کمیســیون هاى ماده 100شــهردارى اصفهان 
گفت: جرایم ماده 100شهردارى اصفهان تخفیف ندارد 
اما شهردارى اصفهان براى رفاه حال شهروندان، آن را 
به صورت اقساطى دریافت و بابت آن سودى در یافت 

نمى کند.
غالمعلى فیض الهى با اشاره به اینکه جرایم ماده 100 
مراکز مســکونى و تجارى متفاوت است، اظهارداشت: 
جریمه ماده 100 مراکز مسکونى یک دوم تا سه برابر و 
تجارى دو تا چهار برابر ارزش معامالتى ساختمانى است.

وى افــزود: جرایــم مــاده 100 نســبت بــه تخلف 
محاســبه مى شــود و هزینــه جرایم نیز بر اســاس 

نــوع مصالــح و موقعیــت جغرافیایــى آن متفاوت
 است.

مدیرکمیســیون هاى ماده 100 شــهردارى اصفهان 
عنوان کرد: جرایم ماده 100 شهردارى اصفهان تخفیف 
ندارد اما شهردارى اصفهان براى رفاه حال شهروندان 
آن را به صورت اقســاطى دریافت و بابت آن سودى در 

یافت نمى کند.
فیض الهى خاطرنشــان کــرد: براى آگاهى بخشــى 
بــه مالــکان پیــش از اخــذ پروانــه ســاختمان، 
کالس هــاى آموزشــى مســائل شهرســازى برپا 

مى شود.

کمبود درآمد و افزایش جمعیت 
مهمترین مشکل نجف آباد 

جرایم ماده 100شهردارى 
اصفهان تخفیف ندارد

معارفه شهردار جدید  کوشک
مراسـم تودیع و معارفه شـهردار کوشـک بـا حضور 
مدیـرکل دفترامور شـهرى وشـوراهاى اسـتاندارى 
اصفهان، سرپرست فرماندارى خمینى شهر،امام جمعه 
کوشک، و اعضاى شوراى اسالمى شهر دوره چهارم 

و پنجم برگزار شد.
در این مراسـم، مجید قربانى به عنوان شهردار جدید 
کوشـک معرفـى و از خدمـات محمد حسـن یارى، 

شهردار قبلى قدردانى گردید.

سؤال نماینده شاهین شهر 
درباره سازمان شهردارى ها 

سـؤال نماینده مردم شاهین شـهر، برخوار و میمه در 
مجلس شوراى اسالمى از رحمانى فضلى درباره علت 
نابه سـامانى هاى موجود در سازمان شـهردارى ها و 

دهیارى ها اعالم وصول شد.
سـؤال ملى حسـینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم 
شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شوراى اسالمى 
از عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور از سوى هیئت 

رئیسه مجلس اعالم وصول شد.
نماینـده مـردم شاهین شـهر، برخـوار و میمـه در 
مجلس شوراى اسـالمى در این سـؤال ملى از علت 
نابه  سـامانى هاى موجود در سازمان شـهردارى ها و 

دهیارى ها پرسیده است.

شهردار بویین میاندشت در 
سمت خود ابقا شد

با راى اعضاى شوراى شهر، شهردار بویین میاندشت 
در سمت خود ابقا شد.

عبدالرضا سپیانى با راى اعضاى شوراى اسالمى شهر 
بوی ین میاندشت در سمت شهردار ابقا شد.

وى قبل از این نیـز در تاریـخ 23 اردیبهشـت 95 به 
عنوان شهردار بویین میاندشت انتخاب شده بود .

استفاده از امکانات شهردارى 
براى نشر معارف عاشورایى

شـهردار شـهرضا گفت: الزم اسـت از همه امکانات 
فرهنگى شـهردارى بـراى نشـر معارف عاشـورایى 
استفاده شود اما براى تحقق کامل این مسئله، ایجاد 
همکارى مسـتمر بین مردم و حوزه مدیریت شهرى 

ضرورى است.
رحیم جافرى عنـوان کرد: شـهردارى ها بـه عنوان 
مدیران شـهرى وظیفـه دارند تـا در مناسـبت هاى 
مختلف ملى و مذهبى همه امکانات خود را در اختیار 

برگزارکنندگان این مناسبت ها قرار دهند.

«الهیارى» شهردار جدید 
ایمانشهر شد

 در مراسـمى از زحمات شهرام شـاهمرادى با اهداى 
لوح، تقدیر به عمل آمـد و عباس الهیـارى به  عنوان 

شهردار جدید ایمانشهر معرفى شد.

رئیس شوراى اسالمى مبارکه 
انتخاب شد

هدایت ا...عباسیان به عنوان رئیس شوراى اسالمى 
شهر مبارکه انتخاب شد.

جلسه انتخاب اعضاى هیئت رئیسه شوراى اسالمى 
شهرستان مبارکه به ریاست جواد سلطانى، سرپرست 
فرمانـدارى مبارکـه در محـل فرمانـدارى برگـزار 

شد. 
در این جلسه که با راى گیرى مخفى اعضا انجام شد، 
هدایت ا...عباسیان به عنوان رئیس شوراى اسالمى، 
حسـن ابوطالبى به عنوان نائب رئیس و فرهاد فرزاد 
به عنـوان خزانه دار و منشـى اول شـوراى اسـالمى 

شهرستان مبارکه انتخاب شدند.
همچنیـن بهـروز قاسـمى بـه عنـوان منشـى دوم، 
مرتضى عطایى به عنوان سخنگوى شوراى اسالمى 
شهرسـتان و اسـماعیل قاراخانى به عنـوان نماینده 
شوراى اسالمى شهرستان مبارکه در استان انتخاب 

شدند. 

روى خط

شهردار داران گفت: همکارى و استقبال مردم شهرستان 
در راستاى تســریع اجراى کامل طرح فاضالب بسیار 

ضعیف بوده است.
احمد رضا محسنى از اجراى 75درصد پروژه فاضالب 
شــهر داران خبر داد و گفت: تاکنون جهت راه اندازى 
شبکه فاضالب شهرســتان 15 میلیارد تومان هزینه 
شده است، اما براى 25درصد باقیمانده به هشت میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم.
شــهردار داران با بیــان اینکه امکان از دســت رفتن 
این اعتبار و هزینه شــدن بودجه در شــهرهاى دیگر 
وجود دارد، تاکید کرد:  از تمامى شــهروندان ســاکن 
در محله هاى مختلف شــهر تقاضا داریــم با توجه به 
اهمیت مســئله  در اســرع وقــت بــراى فاضالب 
کشــى و اخذ انشــعاب منزل مســکونى خــود اقدام 

نمایند. 
وى همچنین  با اشــاره به رایزنى هاى اعضاى شــورا 
با نماینده تاکسیرانى شــهر داران، گفت: بزودى تردد 
تاکسى هاى سطح شهر ساماندهى مى شود تا مردم در 

تمام ساعات و در سطح گسترده ترى از شهر بتوانند از 
خطوط تاکسى استفاده کنند.

وى تاکید کرد: این تصمیم به دلیل درخواســت هاى 
مردمى مبنى بر عدم دسترســى  به تاکســى در برخى

 مکان ها و نیر در ساعاتى از  روز بوده است.

اجراى 100در صــدى فاضالب، اولویت 
آسفالت شدن معابر

شــهردار داران افزود:  در راســتاى اجراى بهینه طرح 
فاضالب؛  از ســوى شــهردارى و اداره آب و فاضالب 
شهرســتان امتیازاتى از قبیل تخفیــف و پرداخت به 
صورت اقساطى براى همشهریان نیز در نظر گرفته شده

 است.
محسنى یاد آور شد: کوچه هایى که 100درصد فاضالب 
کشى شده باشند، در اولویت آسفالت قرار خواهند گرفت.

وى افزود:  با گزارش کتبى اهالى  ســاکن در آن کوچه 
به شهردارى، در سریع ترین زمان ممکن براى آسفالت 

اقدام خواهد شد.

تقســیم بنــدى نواحى شــهرى براى 
خدمات رسانى بهتر

محسنى در ادامه اظهارات خود با اشاره به وجود روحیه 
باالى تعامل و مشارکت در مجموعه شهردارى و شوراى 
شهر ادامه گفت:  با برنامه ریزى ها و تصمیمات اتخاذ 
شده  و نیز با هدف تســریع در خدمات رسانى و پوشش 
حداکثرى مناطق شهرى، مسئولیت شناسایى و پیگیرى 
مشکالت  هر محدوده از شهر به یک نفر از اعضاى شورا 

محول شده است.
وى ادامه داد: همچنین موارد و مشکالتى که از سوى 
ساکنان هر محدوده  به اطالع  اعضاى شورا مى رسد، 
پس از دسته بندى و بررسى هاى الزم، طى نامه اى به 

شهردارى ارجاع داده مى شود.
شهردار داران با درخواست از کلیه شهروندان براى ارائه 
گزارش مشکالت شهرى، هر چند ناچیز به اعضاى شورا 
افزود:  شــهردارى تمام تالش خود را جهت شناسایى، 
اولویت بندى و اقدام براى رفع درخواست ها و مشکالت 

دریافتى به کار خواهد بست.

شهردار داران تأکید کرد؛

لزوم همکارى شهروندان دارانى 
در دریافت انشعاب فاضالب

آزاده بیگى
رئیس شــوراي اســالمى شــهر باغشاد با اشــاره به 
موضوعــات مهم شــهري که ایجــاد نابه ســامانی 
کرده اند، گفت: از مهمترین برنامه هاي ما در مدیریت 
شــهري، احداث پل ارتباطی بین دو محلــه پرتردد و 
شلوغ نوگوران و مدیســه با هدف کاهش بار ترافیکی 
و تســهیل در رفت و آمد وســایل حمل و نقل عمومی 

است.
محمد رحیمــی با بیــان اینکه پل مذکــور دو منطقه 
پرجمعیت شهر باغشــاد را به یکدیگر متصل می کند، 
تصریح کرد: احــداث این پل عالوه بــر اینکه موجب 
تســهیل ارتباط بیــن دو محلــه نوگوران و مدیســه 
می شــود، کاهش بار ترافیکی خیابان هــاي اطراف 
شــهر و بهبود ســیماي شــهر را نیز مورد توجه قرار 

می دهد.وي در ادامه اظهار داشت: پل کله هم که یکی 
از بخشهاي زیبا و تاریخی این منطقه است و قدمت آن 
به پیش از دوران صفویه برمی گردد، متأســفانه امروزه 
بافتی فرسوده پیدا کرده اســت. بنابراین اولویت اول ما 

احداث پل ارتباطی و دومین اولویت، بازسازي و احیاي
 بافت هاي فرسوده شهر است که تبدیل به مسئله اي 

بسیار جدي شده است.
■■■ 

رحیمی اولویت سوم را وجود یک سیستم مدیریت ایمن 
و پویا در امر طراحی و بهره برداري راه ها معرفی کرد و با 
اشاره به ورودي و خروجی هاي شهر از محله نوگوران که 
بسیار خطرناك است، گفت: اگر در روزهاي پرترافیک و 
اوقات تعطیل به آنجا سفر کنید، متوجه شیب هاي تند با 
سرعت باال می شوید که هم براي عابر پیاده و هم براي 
سواري ها مشکل ساز شده است.وي توسعه گردشگري، 
رونق اقتصادي و توسعه شهري را سه موضوع اساسی 
دانست که در مدیریت شهري با توجه به اجرایی شدن 

اولویت ها، همزمان با یکدیگر حل خواهند شد.

حل همزمان رونق اقتصادى و توسعه شهري درباغشاد

شهردار افوس با بیان اینکه بسیارى از نسخ قدیمى تعزیه در این شهر وجود دارد، گفت: برپایى مراسم تعزیه در این 
شهر یکى از این سنت هاى دیرینه است که امروزه در قالب گروه هاى مختلف شبیه خوانى انجام مى شود.

روح ا... بابایى با اشاره به برگزارى مراسم دیرینه عزادارى امام حسین (ع) در افوس اظهارداشت: برپایى سنت هاى 
مختلف عزادارى از چندین ســال پیش در این شهر ادامه داشــته و امروزه نیز عزادارى ها با شــیوه سنتى در کنار 

عزادارى هاى امروزى رونق چشمگیرى دارد. 
 وى با اشاره به قدمت بسیار زیاد این مراســم در شهر افزود: مردم شهر افوس با فرارســیدن ایام عزادارى محرم 
خیمه هاى عزا را در گوشه گوشه شهر برپا مى کنند و شــهردارى افوس مقدمات برگزارى عزادارى اربعین حسینى 
را فراهم کرده است. بابایى تاکید کرد: بسیارى از نسخ قدیمى تعزیه در این شهر وجود دارد و خوشبختانه این شهر 

مفاخر بنامى در حوزه تعزیه دارد که نام بلند آنها در میان اساتید تعزیه کشور همیشه به چشم مى خورد . 

شهردار خوانسار گفت: آیین رونمایى از المان عصر وجود تعدادى از نسخ قدیمى تعزیه در افوس
عاشورا در میدان امام(ره) شهر خوانسار برگزار شد.

محسن اسحاقى با اشاره به به اینکه آیین رونمایى 
از  اِلِمان «عصر عاشــورا» در میدان امام(ره) شهر 
خوانســار که برگرفته از نقاشى اســتاد فرشچیان 
بود، با حضور مردم و مسئوالن رونمایى شد، گفت: 
کار ساخت المان عصر عاشــورا از سوى شهردارى 
خوانسار به مدت سه ماه با صرف اعتبارى درحدود 

50 میلیون تومان به طول انجامید.
وى بیان داشت: تعداد هزار پرچم  و بنر مزین به نام 
سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین(ع) 

در سطح خیابان و معابر شــهر خوانسار نصب شده 
است تا این شهر در ایام ماه محرم و صفر سیاه پوش 
باشد. وى خاطرنشان کرد: حفظ بهداشت و تأمین 
سالمت شــهروندان از اقدامات شهردارى است و 
در ایام ماه محرم عملیات پاکسازى و شست وشوى 
معابر و محالت به همت نیروهاى خدمات شهرى 

به صورت منظم انجام مى شود.
 شــهردار خوانســاربیان کرد: روزانه 20 تن زباله از 
سطح شهر خوانســار جمع آورى مى شوداما درایام 
ماه محرم این میزان زباله به صــورت میانگین به 

50 تن مى رسد.

رونمایى از الِمان «عصر عاشورا» در خوانسار

جلســه تشــکیل هیئت رئیسه شــوراى اسالمى 
شهرســتان اصفهان با حضور نمایندگان 20 شهر 

از شهرستان اصفهان برگزار شد.
در ابتداى این جلســه اعضا به معرفى اجمالى خود 
پرداختند و با انتخاب هیئت رئیســه ســنى، جلسه 
رأى گیرى براى انتخاب هیئت رئیســه شــوراى 
اســالمى شهرســتان اصفهان آغاز شد که عباس 
جاللى نماینده شوراى اسالمى شــهر تودشک با 
کســب 12 رأى توانست رئیس شــوراى اسالمى 

شهرستان اصفهان براى یک دوره یک ساله شود.
اصغر برشان، نماینده شوراى اسالمى شهر اصفهان 
دیگر کاندید این سمت بود که با کسب هشت رأى 

نتوانست به این جایگاه دست یابد.
مجتبى محسنى اژیه نماینده شوراى اسالمى شهر 
اژیه و على جعفرى هرندى نماینده شوراى اسالمى 
شهر هرند هم براى نائب رئیسى کاندید شدند که هر 
دو 10 رأى را از اعضا کسب کردند که طبق قانون 

در صورت تســاوى در آرا، اولویت با کسى است که 
ایثارگر باشــد و یا اولویت با کسى است که مدرك 
تحصیلى باالتر داشته باشد و در صورت عدم وجود 

این موارد، فرد منتخب را قرعه تعیین خواهد کرد.
در نهایت مجتبى محســنى اژیه به جهت رزمنده 
بودن در دوران دفاع مقدس به نایب رئیسى شوراى 

اسالمى شهرستان اصفهان انتخاب شد.
براى ســمت منشى جلســات شــوراى اسالمى 
شهرستان اصفهان هم محمد على مؤمنیان نماینده 
شوراى اسالمى شــهر کوهپایه و بتول عبداللهى 
نماینده شوراى اسالمى شهر قهجاورستان کاندید 
شــدند که محمد على مؤمنیان با کسب 16 رأى به 
عنوان منشى اول انتخاب شــد و بتول عبداللهى با 

کسب چهار رأى به عنوان منشى دوم برگزیده شد.
حسنعلى مبینى نژاد نماینده جرقویه علیا هم با کسب 
12 رأى توانست جایگاه نمایندگى شوراى اسالمى 
شهرستان اصفهان در استان اصفهان را کسب کند. 

هیئت رئیسه شوراى شهرستان اصفهان انتخاب شدند

شهردار نطنز گفت: براى مهار تب کریمه کنگو، احداث 
سالن پیش سرد در کشتارگاه نطنز ضرورى است.

على پیراینده اظهار داشت: با توجه به اینکه استفاده 
سریع از گوشت هاى تازه ذبح شده، امکان ابتال به تب 
کریمه کنگو را افزایش مى دهد، احداث سالن پیش 

سرد براى مهار این بیمارى کشنده ضرورى است.
وى تأکید کرد: از آنجاییکه تب کریمه کنگو از طریق 
ذبح دام به انسان منتقل  مى شود، این بیمارى بیشتر 
قصاب ها و کارگران کشتارگاه ها را تهدید مى کند که 
باید رعایت اصول بهداشتى در اولویت قرارداشته باشد.

شــهردار نطنز تصریح کرد: از مهمترین مشکالت 
کشتارگاه شهرستان نطنز دفن غیر اصولى ضایعات و 
جوى خونابه و در نهایت سپتینگ رو باز دفن آنهاست 
که نیاز اساسى به بازسازى و بهســازى دارد. وى در 
ادامه افزود: براى عملیات اصالح و بهسازى فاز اول 
کشتارگاه شهرســتان نطنز، به اعتبارى بالغ بر پنج 
میلیارد ریال نیاز اســت و بازدید از کشــتارگاه هاى 
صنعتى شــهرهاى اطراف کمک شایانى به عملیات 

بهسازى خواهد کرد.

پیراینده یادآور شد: با بدهى سنگین و درآمدهاى ناچیز 
شــهردارى نطنز مى طلبد که مسئوالن شهرستان و 
استان توجه بیشترى به این موضوع مهم داشته باشند، 
زیرا عدم توجه به کشتارگاه نطنز موجب تعطیلى آن 
مى شــود و قصابان مجبور مى شوند براى ذبح دام به 

کشتارگاه هاى شهرهاى اطراف مراجعه کنند.
الزم به ذکر است در این بازدید علیرضا عراقى عضو 
شوراى شهر و رئیس شوراى شهرستان و سید محمد 
مهدى نظام طاهرى رئیس شبکه دامپزشکى نطنز 

شهردار نطنز را همراهى کردند.

ضرورت احداث سالن پیش سرد
 کشتارگاه در نطنز  

نصــف جهان رئیس شــوراى شــهر خالدآباد بیان 
کرد: در حوزه مدیریت شــهرى آینده ســه طرح 
عمده خواهیم داشت؛ طرح اول احداث جاده آنتنى 
براى اتصال جاده ترانزیت به شــهر است و طرح 
دوم رسیدگى به وضعیت معیشــتى مردم خواهد 
بود که تصمیم داریــم به دلیل کمبــود آب هاى 
زیرزمینى، کشــت محصوالت صیفى را به کشت 
محصوالتى کــه آب کمترى نیاز دارنــد، تبدیل 

کنیم.
محمدعلى شــریفى در مورد اجراى طرح سوم که 
مربوط به صنعت گردشــگرى شهر خالدآباد است، 
اظهار داشت: شهر خالدآباد با قدمتى دیرینه همپاى 
سیلک کاشــان بوده و داراى خانه هاى قدیمى و 
کوچه ها و محله هاى قدیمى اســت و الزم به ذکر 
است که با بازسازى و نگاه مدیریتى بیشتر تصمیم 
داریم اقامتگاه بومگردى براى گردشگران فراهم 

آوریم و به درآمد هرچه بیشتر مردم کمک کنیم.
وى تأکید کــرد: مردم شــهر خالدآبــاد لیاقت و 

استحقاق بهترین امکانات را دارند چون در تمامى 
صحنه هاى انقالبى حضور گســترده اى به عمل

 مى رسانند.
رئیس شوراى شــهر خالدآباد با اشــاره به سابقه 
قالیبافى مردم این شــهر و غیرفعال شدن شرکت 
قالیبافى جهانى شادســر بیان داشــت: مســئله 
اقتصادى مهمترین مشــکل شهر ماست، شهرى 
که ســابقه هنر بافتن قالى را دارد تا این هنر ایرانى 
را به جهانیــان عرضه کند، حاال بــه علت گرانى 
و با توجه به ســود کم این حرفه کســى زیاد وارد 
این کســب و کار نمى شــود و این هنــر با وجود 
سابقه اى درخشــان به دست فراموشــى سپرده

 شده است.
شریفى در پایان افزود: قصد داریم فرهنگ غنى و 
برجسته شهر خالدآباد و مردمانش را به مرحله عمل 
برسانیم تا جایى که کمیســیون فرهنگى  شورا به 
عنوان اولین اقدام، تصمیم به بهره بردارى از پروژه 

احداث فرهنگسرا و کتابخانه گرفته است.

3 طرح عمده براى شهر خالدآباد
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نصــف جهــان  رئیــس شــوراي شــهر داران گفت: 
بزرگترین معضل شــهر داران در حوزه شهري، بحث 

زیرساختهاست. 
عباس محمدصالحی اظهار داشت: در شهر داران با توجه 
به موقعیت اجتماعی و اقلیمــی و فرهنگی، مهمترین 
موضوع در مدیریت شهري جدید، مسئله اشتغال جوانان 
اســت که با توجه به اینکه داران یک منطقه سردسیر 
است و مشــکالت زیادي گریبانگیر کشاورزان است، 
جوانان هم رغبتی به شغل کشاورزي ندارند.وي ادامه 
داد: در 37 سال گذشته مردم داران به علت نبود شغل و 
درآمد، به شهرهاي اطراف مهاجرت کرده اند و شاخص 

جمعیت رشد منفی داشته اســت.محمد صالحی افزود: 
مشکالت زیادي موجب شــده است جمعیت شهر رشد 
منفی داشته باشــد که از مهمترین آنها معضل بیکاري 
است.  وي تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 400 هزار 
نفر از مردم شــهر فریدن به اطراف اصفهان مهاجرت 
کرده اند و با توجه به اینکه منطقه ما یک منطقه سردسیر 
و تک فصلی است، نمی توانیم به شغل کشاورزي بسنده 
کنیم و در ارتباط با شغل دامپروري نیز به رغم مرغوب 
بودن محصول شیر، به علت اینکه اجازه نداریم کارخانه 
احداث کنیم، مجبور به انتقال شیر به شهرهاي اطراف 

مانند الیگودرز، گلپایگان، نجف آباد و شهرکرد هستیم.

 نصف جهان  رئیس شوراي شهر مهاباد عنوان کرد: با توجه 
به اینکه به علت شرایشط اقلیمی و آب و هوایی، مهاباد جزء 
مناطق خاص در استان اصفهان است و مهمترین موضوع در 
مدیریت شهري آینده، بحث کمبود آب، کمبود فضاي سبز، 
وضعیت نابه سامان خیابانها و نیازهاي مادي جوامع انسانی 
است؛ بنابراین مهمترین اولویت شوراي شهر، اشتغالزایی و 

تأمین نیروي انسانی است.
محمد فائضی خاطرنشــان کرد: رشــد منفی و معکوس 
جمعیت در چند ســال اخیر به علت کمبــود آب در حوزه 
کشاورزي و شیوه هزینه بر آبیاري غرقابی است که جوانان 
را در انتخاب شغل و کسب درآمدزایی دچار مشکل جدي 

کرده است.وي با تأکید بر اینکه مهاباد منطقهاي محروم 
است، اذعان داشت: ما با وجود داشتن پارامترهاي منطقه 
توسعه نیافته، هیچگونه اقدامی از سمت مسئولین در توجه 
بیشــتر به منطقه را دریافت نکردهایم.فائضی در ارتباط با 
صنعت گردشگري نیز گفت: شهر مهاباد در تاریخ پیشدادي 
ایران زمین به عنوان اولین پایتخت این مرز و بوم معرفی 
شده است و بافت تاریخی آن شامل 35 خانه تاریخی است 
که برخی از آنها به علت تعریض خیابان در شــوراي سابق 
شهر نابود شده اســت و با توجه به قدمت و پیشینه بسیار 
مهاباد در صنعت گردشگري، نقش کمرنگی در این حوزه 

دارد.

اولویت مهاباد، اشتغال و 
تأمین نیروي انسانی است

نبود زیرساخت هاى الزم 
مشکل این روزهاى داران

تجهیز آتش نشانى
 شاهین شهر به پهپاد

سعید اکرم خانى، مدیر عامل سازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى شاهین شهر گفت: یکى از 
دغدغه هاى دائمى مدیران عملیاتى در کنترل صحنه 
حادثه و فرماندهى عملیات اطفاى حریق هاى گسترده، 
کســب اطالعات دقیق و لحظه به لحظه از رفتار و 
وسعت حریق و حوداث و موقیعت نیروهاى آتش نشان 
در شاهین شهر بودکه خوشبختانه با ورود یک دستگاه 

پهپاد به این سازمان، این نقیصه مرتفع گردید .
وى افزود: با این پهپادکسب اطالعات اولیه محیطى از 
محل حریق و حادثه به عنوان پرنده پیشرو، استفاده از 
دوربین با قابلیت دید در حرارت، امکان مستند سازى 
در ستاد فرماندهى و مدیریت سازمان مورد بررسى و 

ارزیابى قرار مى گیرد.

رئیس شورا و مدیر آتش 
نشانى فوالدشهر جان باختند

رئیس شوراى شهر و مدیرعامل سازمان آتش نشانى 
شهردارى فوالدشهر در تصادفى در مانور آتش نشانى 

جان خود را از دست دادند.
در اثر سانحه تصادفى در مانور روز آتش نشان در شهر 
فوالدشهر، جواد قاسمى،  رئیس شوراى شهر و عماد، 
مدیر عامل سازمان آتش نشانى شهردارى فوالدشهر 

جان خود را از دست داده اند.
سجاد، فرماندار لنجان در این باره گفت: این سانحه 
پس از اتمام مانور اتفاق افتاد و در حالى که مرحوم عماد 
راننده موتورسیکلت و مرحوم قاسمى نیز پشت سر وى 
نشسته بود، به علت سرعت زیاد کنترل موتورسیکلت 
از دستان راکب آن خارج و در اثر برخورد با زمین، این 

دو نفر جان باختند.

نطنز اولین شهر توسعه 
پایدار گردشگرى مى شود

محب خدایى، معاون گردشــگرى ســازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى در دیدار با 
شهردار نطنز و نایب رئیس شوراى اسالمى شهر گفت: 
با همکارى میراث فرهنگى، شوراى اسالمى شهر و 
شهردارى، شهر نطنز با پتانسیل هاى طبیعى، تاریخى 
و مذهبى مى تواند به عنوان اولین شهر توسعه پایدار 
گردشگرى معرفى شود و پذیراى گردشگران خارجى 

از نقاط مختلف جهان باشد. 
على پیراینده، شهردار نطنز و اعضاى شوراى اسالمى 
شــهر نطنز نیز در این دیدار جهت همکارى با اداره 
میراث فرهنگى اعالم آمادگــى کردند و از مدیر کل 
میراث فرهنگى استان اصفهان خواستار تکمیل پروژه 
سنگ فرش بافت تاریخى اطراف مسجد جامع و دیگر 
مکان هاى تاریخى شهر نطنز شدند و فریدون الهیارى 
در این خصوص قول مساعد داد.همچنین مدیر کل 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: طى بازدیدها و جلسات متعدد با اعضاى 
شوراى اسالمى شــهر نطنز، این شهر توانایى جذب 

باالیى از گردشگر و توریسم را داراست.

سفر کاروان دوچرخه سوارى 
شهردارى کاشان به مشهد

کاروان دوچرخه سوارى ســازمان فرهنگى ورزشى 
شهردارى کاشان با عنوان غریب الغربا  سفر خود را به 

سمت مشهد الرضا(ع) آغاز کرد.
رئیس شوراى اسالمى شهر کاشــان در آیین بدرقه 
کاروان غریب الغربا اظهار داشت: نخستین پیام کاروان 
غریب الغربا، ابراز ارادت مردم والیت مدار کاشان به 
آستان حضرت ثامن الحجج (ع) و عرض تسلیت به 
این امام رئوف، در قالب یک حرکت فرهنگى و ورزشى 
است. على رسول زاده افزود: ورزش همگانى، عالوه بر 
افزایش نشاط و شادابى جسم و روح شهروندان جامعه 
مى تواند از شدت بسیارى از مشکالت مدیریت شهرى 

نظیر ترافیک، آلودگى محیط زیست بکاهد. 
گفتنى است؛ تیم دوچرخه سوارى سازمان فرهنگى 
ورزشى شهردارى کاشان براى هجدمین سال متوالى، 
با پیمودن مسافت هزار و 300 کیلومتر از 28 شهر در 

استان هاى مختلف کشورعبور مى کند.

روى خط

آزاده بیگى
رئیس شوراى شهر بویین میاندشت گفت: در طول چهار 
سال آینده مدیریت شهرى که طى برنامه ریزى مکتوب 
به شهردار داده شده است مهمترین اولویت هاى ما توسعه 
فضاهاى ســبز شــهر با توجه به نیازهاى موجود اعم از 

پارك هاى جنگلى و داخلى شهر است.
مصطفى مرتضایى در ادامه اظهار داشــت: اولویت دوم 
پیگیرى تکمیل فاضالب شــهرى است و اولویت بعدى 
اصالح و بهبود معابر مانند آسفالت و زیرسازى هاى مربوط 
به آن است. وى افزود: همکارى با مسئوالن شهرستان 
در ارتباط با اســتقرار ادارات موردنیاز مــردم مانند اداره 
ثبت احوال، تأمین اجتماعى، پزشکى قانونى و... از دیگر 

برنامه هاى مدنظر شوراست.
رئیس شوراى شهر بویین میاندشــت آزادسازى برخى 
خیابان هاى شــهر به منظور رفع مشکل عبور و مرور که 
چند سالى است نیمه تمام باقى مانده است مانند بلوار امام 

خمینى (ره) را از دیگر موارد در دست بررسى تلقى کرد.
مرتضایى اصلى ترین موضوع شهر که با سالمتى مردم 
ارتباط دارد را دفن زباله هاى عفونى و غیربهداشــتى که 
داخل خود شهر قرار گرفته دانســت و گفت: باید هرچه 
سریع تر نســبت به جابه جایى آن با کمک ادارات ذیربط 

اقدام و محل دفن زباله ها به خارج شهر منتقل شود.
وى خاطرنشان کرد: محل و مکان نخاله هاى ساختمانى 
در نزدیک ترین قسمت شــهر و در مجاورت هنرستان 
شــبانه روزى و یک ورزشگاه اســت که محیط را براى 

همشهریان نامطبوع و نامناسب کرده است و باید با توجه 
به توسعه شهر و اســتقرار مراکز آموزشى و ادارى نسبت 
به جابه جایى این زباله ها اقدام شــود. مرتضایى یکى از 

مشکالت مهم شهر بویین میاندشت را مسئله بیکارى و 
کمبود درآمد بیان داشت که موجب مهاجرت بیشتر مردم 

این شهر شده است. 

رئیس شوراى شهر بویین میاندشت مطرح کرد:

اولویت؛ توسعه فضـاى سبـــز

در مراسم تکریم و قدردانى از زحمات جمشید اسماعیلى 
و انتصاب ابوالفضــل توکلى به عنوان شــهردار جدید 
شــهر زاینده رود، ابتدا عبدالعلى قاسمى ،رئیس شوراى 
اسالمى شهر زاینده رود به ارائه گزارشى از روند انتخاب 
شهردار پرداخت و گفت: با توجه به پیشینه خوب توکلى 
که  به عنوان نیروى شهردارى و همچنین شهردار شهر 
زاینده رود در سالهاى گذشته داشتیم، از بین 14 گزینه 
پیشنهادى، اقاى توکلى به عنوان شهردار انتخاب شد.. 

در ادامه حجت االسالم و المســلمین حسن صفر زاده 
تهرانى، امام جمعه زاینده رود گفت: خدمت به مردم در 
هر لباسى عبادت است و خادم مردم بودن خود موهبتى 
است الهى که باید در درست انجام دادن آن همیشه خدا 

را مد نظر داشت.
■■■

 ســجاد، فرماندار لنجان  هم در بخــش دیگرى از این 
برنامه گفت شهر زاینده رود یکى ار مهمترین شهر هاى 
شهرستان لنجان است و مسائل و مشکالت این شهر جزء 

اولویت کارهاى فرماندارى است. وى خواستار وحدت در 
امور شد و گفت با مشارکت و همدلى راحت تر مى توان 

بر مشکالت غلبه کرد.
■■■

در ادامه جمشید اسماعیلى، شــهردار سابق گزارشى از 
فعالیت 20 ماهه خود به جمع حاضر ارائه کرد و گفت: در 
بدو ورود  به شهردارى زاینده رود مشکالت مادى و بدهى 
سنگین شهردارى باعث گردید تا پروژه عمرانى جدیدى 
تعریف نشود و سعى بر آن شــد که بار مالى شهردارى 
سبک تر شود،اما با وجود این، خدمات شهردارى به مردم 
هیچ گاه کم رنگ نشد و با مشکالت فراوان سعى کردیم 
تا شهر به بهترین  صورت اداره شود . وى به مشکالت 
طرح جامع شهر زاینده رود اشاره کرد و گفت: طرح جامع 
ابالغى با مشــکالت فراوان راه را براى توســعه شهر 
محدود کرده که با کوشــش فراوان، بسیارى از نواقص 
رفع گردید.وى بــه منابع درآمدى جدیــدى که براى 
شهردارى پیگیرى شده است اشاره کرد و  بیان داشت:با 

به ثمر رسیدن این تمهیدات، مشکالت مالى شهردارى 
نیز کمتر خواهد شد. 

■■■  
ســپس کمالى، مدیر کل دفتر امور شهرى و شوراهاى 
استاندارى اصفهان شهردار را مدیرى توانمند در ایجاد 
درآمد و هزینه دانســت و گفت: بر خالف سایر مدیران 
دستگاه هاى دیگر که باید مدیریت هزینه داشته باشند 
،شــهردار باید ابتدا درآمد ایجاد کند و سپس هزینه کند  
وى به گسترده بودن فعالیت شــهردارى ها اشاره کرد 
و افــزود: امروز شــهردارى ها با بیــش از 300 عنوان 
مســئولیت، یکى از پر کارترین نهاده هاى خدمت گزار 

مردم هستند 
■■■

در ادامه توکلى شــهردار جدید شــهر زاینده رود ضمن 
تشکر از شوراى اسالمى شهر زاینده رود که به او اعتماد 
کرده اند، گفت : با عزمى راسخ آمده ام تا به مردم خدمت 

کنم و در این راه از هیچ کوششى فرو گذارى نمى کنم .

توکلى به عنوان شهردار جدید شهر زاینده رود معارفه شد

اســتاندار اصفهان گفت: اعضاى شوراى 11 شهر در استان 
اصفهان هنوز شهردار خود را معرفى نکرده اند.

رسول زرگرپور با بیان اینکه احکام 15  شهر در دست بررسى 
است، گفت: اعضاى شــوراى 11 شهر هنوز شهردار خود را 

معرفى نکرده اند.
وى با بیان اینکه اعضاى شوراى شهر به مدت سه ماه فرصت 
معرفى شهردار را دارند، گفت: شهرداران معرفى شده شش 
شهر نیز به دلیل شرایط فردى یا شغلى رد شده است و یکى از 
شرایط، داشتن پنج سال سابقه فعالیت در حوزه شهرى براى 

شهرداران است.
وى با بیان اینکه چنانچه شهردارى صالحیت نداشته باشد و 
شوراى شهر بر انتخاب وى اصرار داشته باشند، به شوراى حل 
اختالف ارجاع داده مى شود، گفت: در این موارد حکم شوراى 
حل اختالف براى هر دو طرف الزم االجراست که تاکنون سه 
مورد در اصفهان در شوراى حل اختالف عنوان شده که یکى 

تاکنون تایید شده است.

مســئول پارك ها و فضاى ســبز شــهردارى شــهرضا 
گفت: شــهردارى شــهرضا براى ایمن ســازى پارك ها 
در ســال گذشــته بیــش از 500 میلیون تومــان هزینه

 کرده است.
مصطفى مهدى نیا با اشاره به اصالح ورودى و خروجى پارك 
آبشار شهرضا اظهارداشت: براى اصالح ورودى پارك آبشار 
طرحى توسط مشاور، آماده و در شوراى ترافیک شهرستان 

مطرح شد.
وى افزود: طرح اصالح ورودى و خروجى پارك آبشــار در 
استان رد شد و در حال حاضر این طرح در استان در حال تغییر 
و اصالح است و زمانى که طرح اصالح شــد آن را اجرایى 

مى کنیم.
وى با بیان اینکه شهردارى شهرضا براى ایمن سازى پارك ها 
در سال گذشته بیش از 500 میلیون تومان هزینه کرده است، 
بیان داشت: سه پارك بزرگ شهرستان و زمین هاى بازى آن 
به زودى با اعتبارى بالغ بر 500 میلیون تومان تجهیز مى شود.

در مراسمى معارفه شــهردار زازران در مسجد رضوانشهر 
برگزار شد .

 مدیر کل دفتر امور شهرى و وشوراهاى استاندارى اصفهان 
در این مراسم ضمن تقدیر وتشکر از زحمات حمیدرضا ابراهیم 
کرمانى، شهردار سابق زازران، اقدامات وى را درجهت توسعه 
امکانات و فضاى عمرانى وخدماتى در شــهر بسیار سازنده 
و خوب اعالم کرد وافزود: در شــهر زازران با توجه به اینکه 
شهرى نوبنیاد مى باشد، ولى با برنامه ریزى صحیح راهى را 
که بعضى از شهر ها طى 15 سال کردند را در مدت چهار سال 

طى نموده است.
کمالى با بیان اینکه 34 وظیفه ویژه شوراهاى اسالمى شهر 
تبیین شده است، خاطرنشان کرد:شورا یک نهاد تصمیم گیرى 
و نظارتى است و هشت وظیفه از 34 وظیفه شوراها در قبال 
شهردارى است.در مراسم تودیع و معارفه شهردار زازران، یدا... 
مومن زاده به عنوان شهردار جدید زازران انتخاب و از زحمات 

حمیدرضا ابراهیم کرمانى تقدیر شد.

شهرداران 11 شهر هنوز 
معرفى نشده اند

هزینه نیم میلیاردى براى 
ایمنى پارك هاى شهرضا

زازران مسیر15 ساله
 را 4سال پیمود

مدیــرکل دفتــر امــور شــهرى و شــوراهاى 
اســتاندارى اصفهان گفــت: 107 شــهردارى در 
اســتان اصفهان وجــود دارد که بیشــترین تعداد 
شــهردارى ها در کل کشور اســت و اصفهان 85 
درصــد ســکنه شــهرى را بــه خــود اختصاص

 مى دهد.
محمدرضــا کمالــى افــزود: بایــد پاســخ گوى 
دغدغه هاى مردم بود و از فرصت خدمت اســتفاده 
کرد و تنها هدف خود را اعتــالى فرهنگ و حقوق 
شــهروندى قرار داد و همیشــه رضــاى خداوند، 
احترام متقابــل و پرهیز از خودمحــورى مبنا قرار 

گیرد.
مدیرکل دفتر امور شهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان بیان کرد: شوراى اسالمى شهرها و روستاها 

به  عنوان تصمیم گیر و تصمیم ســاز هســتند و این 
شــوراها باید امین مردم بوده و حقوق مردم را بازگو 
کنند و نسبت به نظارت بر عملکردها و قوانین تسلط 

کامل داشته باشند.
وى گفت: مردم از بى عدالتى ناراحت هستند، بنابراین 
باید قانون مدار بود و بر اساس قوانین عمل کرد و این 
مبنایى است که براى تمامى شوراهاى اسالمى شهر 

و روستا بیان  شده است.
کمالى بیان داشت: شفافیت، صداقت و امانت دارى 
باید ســرلوحه کارها قــرار گیرد و بــا برنامه ریزى 
کالن؟، اهداف مورد نظــر را پیش ببریم؛ همچنین 
بایــد با هم دلــى و هم زبانى مشــکالت شــهرى 
را حل کنیــم و در جهت احقاق حقــوق مردم گام

 برداریم.

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان گفت: تاکنون حکم 75 شــهردار شهرهاى استان صادر 
و ابالغ شــده اســت.محمدعلى طرفه از وجود تعداد 107 شــهردار در کل اســتان خبر داد و اظهار داشت: 
حکم چهار شــهردار اســتان توسط
 وزیر کشــور و بقیه توســط استاندار 
اصفهان صادر مى شــود.وى عنوان 
کرد:  تاکنون حکم 75 شهردار صادر 
و ابالغ شده اســت و بقیه نیز تا چند 
روز آینده صادر خواهد شــد.طرفه با 
تاکید بــر اهمیت تعامل در توســعه 
و آبادانــى عنــوان کــرد: تعامــل و 
همکارى شوراى شــهر و مسئوالن 
شهرســتان ها بســیار حائز اهمیت 

است. 
معاون عمرانى استاندارى اصفهان از 
برنامه ریزى و تصمیمات استان براى 
تقویت بخش گردشــگرى شهرســتان چادگان خبر داد و گفت: جهت توسعه گردشــگرى توجه خاصى به 
چادگان داریم چرا که معتقدیم با توسعه این بخش، مى توان زمینه اشتغال و تولید را در این شهرستان فراهم 

کرد.

اصفهان بیشترین تعداد شهردارى را در کشور دارد

حکم 75 شهردار استان ابالغ شده است

 نصف جهان  رئیس شوراى اسالمى شهر چمگردان گفت: امروزه در بسیارى از شهرهاى کشور نحوه کسب 
درآمد به چالشى بزرگ تبدیل شده و این در حالى است که کسب در آمد از منابع پایدار در طول زمان موجب 

تقویت شهردارى مى شود.
غالمرضا حمامى در آیین تکریم و معارفه شهردار چمگردان اظهارداشت: امروز شوراهاى اسالمى  و شهردارى 
ها جلوه گاهى تمام عیار و نشانى بارز از فریضه زیباى خدمت رسانى و خدمات دهى به مردم هستند و مطمئنأ 
کارکنان شهردارى با تالش هاى مجدانه خود در خط مقدم این امر بوده و مصداقى گویا و بارز از این عنوان 

هستند .
وى با اشاره به اینکه چهارسال گذشته سال سختى براى شهردارى هاى سراسر کشور بود، افزود: شهردارى 
هاى شهرستان لنجان طى سال هاى گذشته با فراز و نشیب هاى موجود در این شهرستان و عدم پرداخت به 
موقع عوارض از سوى کارخانجات و ... با مشکالت متعددى روبه رو بودند، برهمین اساس  باید تالش کنیم 
تا با کسب درآمدهاى پایدار شهرى از این رویه خود را جدا ســاخته و رشد مدیریت شهرى را بیش از گذشته 

رقم بزنیم.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر چمگردان تصریح کرد: قطعا امسال ســال ســختى را پیش رو خواهیم 
داشــت که بخش عمــده آن به مســائل مالى برمــى گــردد؛  از این رو ســعى کردیم با ســرعت هرچه 
بیشــتر فردى شایســته را بــراى تصــدى ســکان شــهردارى انتخاب کنیــم تا بتــوان بــا همدلى و 
همزبانى مشــکالت و موانــع پیــش رو را  برداشــته و به ســمت پویایى هرچه بیشــتر شــهر حرکت

 کنیم.
وى ادامه داد: شناخت فرصت هاى سرمایه گذارى با توجه به قابلیت هاى موجود در این شهر مى تواند فرصت 
جدیدى براى توسعه  شهر چمگردان باشد و باید توجه داشت تغییر متناسب با زمان و خروج از بافت و پوسته 
مدیریت سنتى از الزامات تغییر فضاى مدیریتى است که مجموعه اعضاى شورا و شهردار در تالش هستند به 

سمت برنامه ریزى هاى جدید در این زمینه حرکت کنند.
حمامى اضافه کرد: ما بر این باوریم جذب ســرمایه گذار و ســپردن فعالیت هایى که مى شود واسپارى کرد 
موجب رونق بخشى در حوزه مدیریت شهرى مى شود و در این میان باید اعتماد سرمایه گذاران را با پشتوانه 

هاى قانونى جلب کرد.
رییس شوراى اسالمى شهر چمگردان بیان کرد: استراتژى اصلى شوراى شهر پنجم توجه به نیاز مردم است 
اما باید در این سیاست به سؤاالتى از قبیل اینکه شهر براى چه کسانى و براى چه منظورى پى ریزى شده است، 
پاسخ داده شود از سوى دیگر رویکرد شوراى پنجم بر اساس مردم محورى است و براى رسیدن به این رویکرد 

باید نگرش تازه اى به موضوعاتى مانند شفافیت و پاسخ دهى داشته باشیم.

سال سختى در چمگردان پیش رو داریم
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خداوند،سازنده اى غیر محتاج به ابزار، اندازه گیرنده اى بى نیاز از 
فکر و اندیشه و بى نیاز از یارى دیگران است. با زمان ها همراه نبوده و 
از ابزار و وسایل کمک نگرفته است. هستى او برتر از زمان و وجود او 
بر نیستى مقدم است و ازلیّت او را آغازى نیست. با پدید آوردن حواس، 
روشن مى شــود که حواســى ندارد و با آفرینش اشــیاى متضاد، ثابت 
مى شــود که داراى ضّدى نیســت و با هماهنگ کردن اشــیاء، دانســته

موال على (ع) مى شود که همانندى ندارد. 

شـهردارى هرند دو رور فرصت جمع آورى بنرهاى بزرگداشـت درگذشتگان را داد. 
شهردارى هرند در اطالعیه اى از شـهروندان خواسـت بنرها و پایه هایى که جهت 
بزرگداشـت و تعزیت اموات و درگذشـتگان در نقاط مختلف شـهر نصب شده است 

راجمع آورى نمایند.
بر اساس این اطالعیه،پس از آن شـهردارى ناچار به جمع آورى آنها بوده و پاسخگو 

نمى باشد.

برنامه شب شعر عاشـورایى با اجراى سعید بیابانکى و شـعر خوانى شاعران برجستۀ 
آیینى استان، در تاالر شهید آوینى شهرستان طالخونچه برگزار شد.

شهردارى طالخونچه با هدف ارتقاى ادبیات عاشـورا، اقدام به برگزارى شب شعرى 
عاشورایى با عنوان «یک جرعه عطش» در این شهرستان کرد. 

همچنین 25 شاعر برجسته از سراسر استان در این برنامه به شعرخوانى پرداختند و از 
شاعران آیینى شهرستان نیز تقدیر شد.

جلسه اى با حضور اعضا ستاد استقبال از امام جمعه جدید بهارستان به ریاست زالى، 
دبیر ستاد اســتقبال از امام جمعه و سرپرست شهردارى بهارستان در این شهردارى 
تشکیل شد که به مباحثى در خصوص برگزارى این مراسم از قبیل دعوت از مسئوالن 
و ارگان هاى مختلف شهرى و اســتانى، تبلغات میدانى، چگونگى اطالع رسانى به 

مردم و چگونگى پوشش خبرى بحث و گفتگو شد.

در نخستین روز از هفته نیروى انتظامى، شهردار ، اعضاى شوراى اسالمى و پرسنل 
شهردارى میمه با حضور در کالنترى میمه، از زحمات سبزپوشان امنیت و انتظام در 

میمه قدردانى کردند .
شهردار میمه در این دیدار گفت : جوانان با استعداد میمه در هر عرصه اى وارد شده اند 

خوش درخشیده اند  و خوشبختانه شهروندان میمه هم قدرشناس هستند .

مسعود منتظرى، شــهردار نجف آباد و جمعى از اعضاى شوراى اسالمى شهر، قائم 
مقام شهردار و جمعى از مدیران شهردارى با حجت السالم سید حسین حسینى ،رئیس 

دادگسترى شهرستان نجف آباد دیدار کردند.
این دیدار بمناسبت انتصاب وى به این ســمت صورت گرفت و مجموعه مدیریت 

شهرى نجف آبادضمن تبریک، آرزوى توفیق وى را خواستار شدند.

فرصت 2روزه شهردارى هرند براى
 جمع آورى بنرهاى بزرگداشت 

شب شعر عاشورایى
 در طالخونچه برگزار شد

برگزارى جلسه ستاد استقبال
 از امـام جمعه جدید بهارستان 

تجلیل از سبزپوشان عرصه امنیت 
در میمه

دیدار مدیریت شهرى نجف آباد
 با رئیس دادگسترى 

معاون عمرانى شهردارى شهرضا گفت: از جمله سیاست هاى شهردارى در حوزه 
عمرانى، اصالح و بهسازى معابر فرسوده شهرى است که از سالها قبل کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است.مهدى طبیبیان اظهارداشت: از جمله اقدامات واحد عمرانى 
شهردارى شهرضا از ابتداى سال جارى تاکنون آسفالت خیابان پاسداران به طول 
پنج هزار و 400 متر رفت و برگشت و مساحت 65 هزار مترمربع بوده که با اختصاص 
اعتبارى بالغ بر 12 میلیارد ریال انجام شده اســت. وى اظهارداشت: اجراى پروژه 
اصالح جوى و جدول خیابان قائمیه به طول 700 متر شامل هزینه تخریب، جمع 
اورى جدول هاى قدیمى از جمله دیگــر پروژه هاى این واحد بوده که با اختصاص 
اعتبارى بالغ بر 250 میلیون ریال انجام شده است.معاون عمران شهردارى شهرضا 
از آغاز عملیات اجرایى پیاده رو و معابر بلوار شهید قانع و ورودى منطقه سروستان 
شــهرضا خبر داد و افزود: عملیات اجرایى این پروژه در حال حاضر در مرحله خاك 

بردارى و خاك ریزى، تراکم و شن ریزى است.

اصالح و بهسازى
 معابر فرسوده شهرضا 

افزایش 13درصدى وقوع آتش سوزى
 در کاشان 

معاونت عملیات، آموزش و پیشگیرى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
کاشــان، از افزایش 13درصدى حوادث و حریق ها در ششماه نخست سال جارى 

نسبت به سال 95 در این شهرستان خبر داد.
محمد توکلى گفت:آتش نشانان کاشان در هزار و 334 عملیات، ناجى حادثه دیدگان 
بوده  و توانســتند جان 87 نفر را نجات بدهندکه متاسفانه 372 نفر مصدوم و 15 نفر 
فوت شده در برداشته اســت و این آمار نسبت به مدت مشــابه در سال 95 بیش از 

16درصد افزایش داشته است.
وى افزود: آتش نشانان طى این مدت 434 مأموریت عملیات اطفاء حریق را انجام 
داده اند، این در حالى اســت که آمار حریق ها در شش ماهه اول سال 95 تعداد 426 

فقره  بوده است.

آزاده بیگى
رئیس شوراى شــهر خور و بیابانک با اشــاره به اینکه 
این شــهر در کویر مرکزى ایران اســت، بیان داشت: 
کمبود آب مســئله مهــم در مدیریت شــهرى آینده 

است. 
حســن زرگر افزود: شــهردارى خور با کمبــود درآمد 
مواجه اســت و هیچگونــه درآمــد پایــدارى ندارد 
و بنابراین توجه بــه ایجاد منابع درآمدهــاى پایدار به 
منظور کمک به امور مالى شهردارى در دستور کار قرار

 دارد. 
وى در مورد اولویت بعدى شوراى شــهر چنین اظهار 
داشت: صنعت توریسم امروز یک صنعت بسیار مهم در 
تمام جهان است که باید با بسترسازى مناسب به جذب 

توریست که موجب افزایش درآمد و اشتغالزایى مى شود 
توجه شایان داشت.

زرگــر در ادامه گفــت: در حــوزه اجتماعــى توجه ما 
فراهم ســازى امکانات رفاهى و فرهنگــى براى مردم 

شریف و فهیم شهر خور است.
رئیس شوراى شهر خور و بیابانک توجه به فضاى سبز و 
مبلمان شهرى که باعث زیباسازى شهر و ایجاد جاذبه 
ورودى و خروجى شهر مى شود را از دیگر اولویت هاى 
شورا دانست و تأکید کرد: با مشارکت مردم در زیباسازى 
شهر و نگهدارى از فضاهاى سبز به کمک فرهنگسازى 
مى توانیــم حوزه اجتماعــى را از مشــکالت احتمالى 

پاکسازى کنیم.
زرگر افزود: امکانات بهداشــتى در خور ضعیف اســت 

و هنوز پزشــک متخصــص در درمانــگاه نداریم که 
خوشبختانه با احداث بیمارســتان در آستانه افتتاح، این 
معضل که یکى از نگرانى هاى شهر مى باشد حل شدنى

 است.
وى تأکید کرد: احیــاى بافت هاى ســنتى و تاریخى، 
ایجاد ایســتگاه هاى نجــوم، برگزارى جشــن هاى 
فرهنگى و محلــى در آینده، احــداث مجتمع خدمات 
فرهنگى و رفاهى بــراى زائران امام رضــا (ع)، ایجاد 
فضاى ســبز، ایجاد سیستم فاضالب شــهرى و چهار 
بانده کردن جاده خــور از مهمترین اقدامات الزم براى 
مدیریت شهرى آینده ماســت و این نوید را مى دهیم 
که بــا جدیــت تمام درصــدد بــرآورده کــردن آنها

 هستیم.

امکانات 
بهداشتى 
در خور 
ضعیف است

شــهردار ســابق گوگد در آیین معارفه 
شهردار جدید این شهر گفت:در سال 95 
براساس 550 میلیون تومان اعتبار تملک 
دارایى، کلنگ هایى را برزمین زدیم اما 

تنها 17 میلیون تومان آن دریافت شد. 
 محمود اشــرفى نوش آبادى ادامه داد: 
اعتبارات شــهردارى را سرشکن کرده 
ایم، همچنین سند راهبردى شهر را با در 
نظر گرفتن افق 1404 تهیه کرده ایم .وى 
ادامه داد:حقوق اکثر شهروندان در طرح 
جامع شهرى دیده نشده بود و نیاز به یک 
طرح تفضیلى بود که کل اعتبارات این 
طرح را اداره کل راه و شهرسازى قبول 
کرده و درحدود 60 درصد آن نیز انجام 

شده است. 
 شهردار سابق گوگد با بیان اینکه بودجه 
شهردارى را براساس توان مردم در نظر 
گرفته ایم، گفت: در سال اولى که شهردار 
گوگد شــدم بودجه این شهردارى 675 
میلیون تومان بود اما اکنون این بودجه 
به دو میلیارد و 750 میلیون تومان رسیده 
است.   اشرفى نوش آبادى افزود: براى 
هفت هکتار زمین در شهر گوگد صنایع 
کارگاهى تعریف کرده ایم که مى توان 
30 کارگاه در آن احداث کرد، همچنین  
شرکت زراعى، کشــت زمین هاى خود 
را تا پشت مسکن مهر شهر گوگد ادامه 
داده است و در این خصوص شهردارى 
کار خود را کامل انجام داده، اما شهردارى 
نمى تواند جلوى کشــاورزان را بگیرد و 
الزم است که شــورا به این مسئله ورود 

پیدا کند. 
 وى افزود: اکثر پــروژه ها به 70 درصد 
پیشرفت هم رسیده است و تا پایان سال 
مى توان تعدادى از آنها را به مرحله بهره 
بردارى رساند.  شهردار سابق شهر گوگد 
یادآورشد: با توجه به مصوبات سال 96 
اکنون مى توانیم بخشى از بودجه هاى 
عمرانى شهردارى را به ساخت یادمان 
شهداى گمنام اختصاص دهیم؛همچنین 
مطالباتى که اکنون شهردارى گوگد دارد 
با بدهى هاى موجود تقریبا مطابقت دارد.  
در این مراسم از زحمات پنج ساله محمود 
اشرفى نوش آبادى تقدیر و حسین على 
محمدى به عنوان شــهردار جدید این 

شهر منصوب شد.

نصف جهان رئیس شوراي شهر گلدشت 
گفت: رویکــرد ما در مدیریت شــهري 
جدید، مدیریت واحد و یکپارچه شهري 
است و فقدان مدیریت واحد موجب بروز 
مدیریتی چندگانه می شود و این موضوع 
اداره امور را بسیار سنگین و طاقت فرسا 

می کند.
رحمت ا... هاشــم زاده ادامــه داد: اقتدار 
شهري به لحاظ مدیریتی نیازمند اتحاد 
در همه حوزه هاي خدماتی و نظارتی است 
و نباید هیچگونه ناهماهنگی و سردرگمی 
ایجاد کند. وي اظهار داشــت: با توجه به 
مسئله مهم توسعه شهري، اولین اولویت 
ما در تصمیمات اجرایی، اتخاذ تدابیري 
هوشمندانه در رسیدگی به معضالت حوزه 
شهري و رفاهی است. هاشم زاده تصریح 
کرد: یکی از امور اجرایی ما در آینده، طرح 
برنامه ریزي شده براي احداث فاضالب 
شهري است.  وى افزود: در شهر گلدشت 
با تعطیل شدن بی ســابقه کارخانه هاي 
کاشی اصفهان و کاشــی نیلو و بیکاري 
بیش از دو هزار نفر کارگر، مسئله بیکاري 
مهمترین مشکل مردم شهر به حساب 
می آید و این معضل بزرگ تأثیر عمیقی 
بر روند اقتصادي زندگی مردم شهر داشته 

است.

شــهردار نطنز گفت: 200 قطعه از برگزارى نمایشگاه تجهیزات امداد و نجات در نطنزبرگزارى نمایشگاه تجهیزات امداد و نجات در نطنز
وسایل و تجهیزات امداد و نجات در 
نمایشگاه وسایل و تجهیزات آتش 
نشانى و ایمنى شهردارى نطنز به 

نمایش گذاشته شد.
على پیراینده اظهار داشــت: آتش 
نشــانى یکى از قسمت هاى مهم 
شهردارى ها اســت که بار یکى از 
مهمترین وظایف مدیریت شهرى 
را به دوش مى کشــد و انجام این 
وظیفه، بیش از آنکه نیازمند ماشین 
آالت و ابــزار و ادوات مخصوص 
باشد، مدیون شــجاعت و وظیفه 

شناسى آتش نشانان است.
وى اضافــه کــرد: آتش نشــانى 
شهردارى نطنز طبق روال گذشته 
آمادگى دارد جهت ترویج و اشاعه 
فرهنگ ایمنــى در بین کودکان و 
نوجوانان، آموزش هــاى الزم در 
این رابطه را به دانش آموزان کلیه 

مقاطع تحصیلى ارائه کند.

غبارروبى مزار شهدا با حضور شهردار عسگران

حضور شهردار عسگران در مراسم عزادارى امام حسین(ع) 

مطالبات شهردارى 
گوگد با بدهى هایش 

مطابقت دارد

اقتدار شهري 
نیازمند اتحاداست 

عکس تزئینی است


